
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                 Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ   

DECIZIE nr. 
 din  24 noiembrie 2017  

                                                                                                Proiect 
Cu privire la aprobarea bugetului  
raional pe anul 2018 
 
     În temeiul art. 43 alin (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 24, 25, 47, 55 ale 
Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 20 din 
Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale,  art. 47, 48 ale Legii 
nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi 
recreditarea de stat,  prevederilor Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi 
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 
2015, Consiliul raional  DECIDE:  
 
     1.  Se aprobă bugetul raional pe anul 2018 la venituri în sumă de 168820,0 mii lei, la 
cheltuieli în sumă de 168820,0 mii lei. 
     2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional se prezintă în 
anexa nr. 1. 
     3.  Componenţa veniturilor bugetului raional se prezintă în anexa nr.2. 
     4.  Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe 
se prezintă conform anexei nr.3 
     5.  Se aprobă Fondul de rezervă în sumă de 700,0 mii lei. 
     6.  Se aprobă componenta raională pentru protecţia împotriva efectelor negative ale aplicării 
formulei precum şi sporirii interesului pentru consolidarea reţelei şcolare în sumă de 8218,0 mii 
lei. 
     7.  Se aprobă Fondul pentru educaţia incluzivă în mărime de 2003,9 mii lei, ceea ce constituie 
2% din volumul transferurilor categoriale, calculate pe bază de formulă a instituţiei, dintre care 
se propune spre repartizare 1743,9 mii lei şi se include în bugetul instituţiilor de învăţămînt. 
     8.  Se aprobă efectivul-limită a statelor de personal din instituţiilor bugetare finanţate de la 
buget, conform anexei nr.4. 
     9.  Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2018 ale instituţiile bugetare vor fi achitate 
din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an. 
     10.  Programul anual al împrumuturilor se prezintă în anexa nr. 5. 
     11.  Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional se 
prezintă în anexa nr.6 
    12.  Instituţiile bugetare vor asigura: 
- dezagregarea în termen a limitelor stabilite cu introducerea acestora în sistemul informaţional 
de management financiar; 
- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 
- utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială alocate de la bugetul de stat; 
- contractarea de lucrări, servicii şi bunuri materiale conform prevederilor Legii privind 
achiziţiile publice; 
- raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate conform competenţei; 
     13.  Plafonul datoriei Consiliul raional la finele anului va constitui 1488,8 mii lei. 
     14.  Direcţiei finanţe (V. Manoli) va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va 
înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar 
bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar. 
 



     15.  Se autorizează dl Mihail Popa, preşedinte al  raionului, cu rolul de administrator de 
buget: 
- să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2) în cadrul 
aceleiaşi funcţii (F1F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi 
fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare; 
- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei alocaţiile repartizate prin 
Decizia Consiliului raional din Fondul de rezervă; 
- autorităţile bugetare (Org 1,Org 2) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile 
subordonate între nivele K4; 
- instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6. 
     16.  Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul oficial al 
Consiliului raional www.crstraseni.md și în Registru de stat al actelor locale, conform 
termenelor stabilite de legislație 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                      
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU 
 
 
VIZAT: 
   
Serviciul juridic                                      I. Malic  
Direcția finanțe                                      V. Manoli  
Vicepreședintele raionului                       I. Ursu 
Vicepreședintele raionului                      N. Budu 
Vicepreședintele raionului                       E. Harcenco 
Direcția învățămînt                                  Iu. Certan 
Direcția economie, 
construcții și politici 
investiționale                                            N. Sîrbu 
Direcția asistență socială        
și protecție a familiei                                 N. Olevschi 
Secția cultură, turism, 
tineret și sport                                            V. Schirliu 
Specialist principal (cu exercitarea 
atribuțiilor contabilului-șef)                       G. Sîrbu 

http://www.crstraseni.md/


Anexa nr. 1 
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

nr.        din  24  noiembrie 2017 

 
 
 
 
 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2018 
 

 
Denumirea Suma,  

mii lei 
I. Venituri, total inclusiv: 168820,0 
Transferuri de la bugetul de stat 157753,4 
II. Cheltuieli, total 168820,0 
II.1. Cheltuieli total 168820,0 
II.2. Active nefinanciare, total  
III. Sold bugetar - 
IV. Sursele de Finanţare, total inclusiv: 168820,0 
Resurse generale 10046,3 
Resurse colectate 1020,3 
Transferuri de la bugetul de stat 157753,4 

 



               Anexa nr. 2  
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

nr.        din 24  noiembrie 2017 

 
 

VENITURILE BUGETULUI RAIONAL  PE ANUL 2018 
 
  

Denumirea Cod 
Eco (k6) 

Suma,  
mii lei 

I. Impozite pe venit   8286,0 
1.1 Impozit pe venitul persoanelor fizice 111110,1111

21111130 
8286,0 

II. Alte taxe pentru mărfuri şi servicii  1655,3 
2.1 Taxa pentru apă 114611 235,3 
2.2 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 1400,0 
2.3 Taxa pentru lemnele eliberate pe picior 114613 20,0 

III. Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile 
bugetare 

 1020,3 

3.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 927,0 

3.2 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public  142320 93,3 

IV. Amenzi pentru încălcarea traficului rutier   15,0 
4.1 Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului 
rutier 

143220 15,0 

V. Taxe şi plăţi administrative  90,0 
5.1 Taxa la cumpărarea valutei de către persoanele fizice în casele de 

schimb valutar 
142245 90,0 

VENITURI ÎN TOTAL  11066,6 

VI. TRANSFERURI  157753,4 

6.1 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 

191131 26289,2 

6.2 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complimentar (extraşcolar) 

191111 116528,4 

6.3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive 

191113 2218,5 

6.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială 

191112 3790,1 

6.5Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei 191310 2468,9 

6.6 Transferuri cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor 191116 6458,3 

TOTAL GENERAL VENITURI  168820,0 

 



nr.          din 24  noiembrie 2017

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                  Anexa nr. 3 

0302 2071,9

1703 384,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

Datoria externă a autorităţilor publice locale

Chletuieli, total - 515,3

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție

0501 1167,0

0802 700,0

Resurse generale 1 515,3

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Grupa principală 2

Resurse, total - 515,3

Exercitarea guvernării 0301 3440,0

Chletuieli, total - 7762,9

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 73,3

Resurse, total - 7762,9

Resurse generale 1 7689,6

Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și programe pe anul 2018

Grupa principală 1

Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, în total 168820,0

cheltuieli de personal,în total  98867,1

Investiții capitale,în total -

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Chletuieli, total - 5200,0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 

comunale 7502 3700,0

Resurse generale 1 5200,0

Politici şi management în domeniul geodeziei, 

cartografiei şi cadastrului 6901

Grupa principală 6

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Chletuieli, total - 8619,8

Resurse, total - 5200,0

Servicii transport şi gospodăria drumurilor 6401 1001,5

Resurse, total - 8619,8

Servicii de suport în domeniul apărării  naționale 3104 515,3

Grupa principală 3

Resurse, total - 313,5

Resurse generale 1 313,5

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Chletuieli, total - 313,5

      Serviciul juridic 3104 313,5

Resurse generale 1 8619,8

Grupa principală 4

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 1160,0

Dezvoltarea drumurilor 6402 6458,3



Chletuieli, total - 120756,1

Resurse generale 1 120756,1

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Grupa principală 9

Resurse, total - 120756,1

Tineret 8603 1982,9

Sport 8602 2498,5

Politici şi management în domeniul culturii 8501 470,0

Dezvoltarea culturii 8502 4260,0

Resurse generale 1 8714,4

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

Chletuieli, total

2 497,0

- 9211,4

Grupa principală 8

Resurse, total - 9211,4

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății 8018 200,0

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății 8019 200,0

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

Chletuieli, total

2

- 400,0

Resurse, total - 400,0

Resurse generale 1 400,0

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 

comunale 7503 1500,0

Grupa principală 7

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 2750,8

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 2558,9

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 9013

Protecţie a familiei şi copilului 9006 3294,9

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi 9010 3432,1

Chletuieli, total - 16041,0
Politici şi management în domeniul protecţiei 

sociale 9001 892,0

Resurse generale 1 15591,0

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 450,0

Grupa principală 10

Resurse, total - 16041,0

Curriculum 8815 220,0

Învățămînt liceal 8806 67315,0

Servicii generale în educaţie 8813 4010,8

Învățămînt gimnazial 8804 42223,4

Educație timpurie 8802 377,6

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 4744,3

Chletuieli, total - 120756,1

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1865,0

Protecţie a persoanelor în etate 9004 3112,3





Serviciul juridic 4,0

Apărarea naţională, total

Centrul militar

Învăţămînt, total

Direcţia învăţămînt

Serviciul management al curicumului 15043 5,0

Contabilitatea centralizată 15037 8,0

Centrul de creaţie al elevilor 15040 27,0

2210 1347,0

               Anexa nr.4

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.        din  24 noiembrie 2017

Efectivul-limită a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate din bugetul local

Cod instituției 

Org1/Org2
Efectivul de personal, unități

11605 51,0

11605 18,0

13549 11,0

Denumirea

Serviciile de stat cu destinaţie generală, total

Aparatul preşedintelui

Direcţia  finanţe

Consiliul raional, TOTAL GENERAL 1777 1706,0

Educaţia timpurie 15037 3,7

11605 6,5

11272 6,5

15037 13,0

Servicii de transport şi gospodăria drumurilor 18,0

Tabăra de odihnă „Codru” 15044 5,0

Licee şi gimnazii total, compon, educaţie incluzivă 2210 1262,8

Alte servicii generale 11605 18,0

Serviciul de asistenţă parentală Nistor 15225 1,0

Serviciul de asistenţă parentală vacant 15215 1,0

Serviciul de asistenţă psihopedagogică 15046 8,0

Cultura, culte și adihnă, total 11605 109,5

Casa raională Cultură Străşeni 13600 46,0

Licee şi gimnazii total, compon, educaţie incluzivă 2210 1262,8

15217 1,0

15220 1,0Serviciul de asistenţă parentală Creciun

Casa de copii de tip familial Orbu 15218 1,0

Serviciul de asistenţă parentală Magari

Serviciul de asistenţă parentală Poparcea

15219 32,0

15213 46,0

Serviciul de asistenţă parentală Bătrîncea

Serviciul de deservire socială la domiciliu 

Serviciul de asistenţă personală

15215 1,0

Serviciul de asistenţă parentală Matei

15224 34,0

Serviciul de asistenţă socială comunitară

15214 1,0

15208 1,0

15209 1,0

Casa de copii de tip familial Sîrbu 15221 1,0

Serviciul de asistenţă parentală Dragan

15216 1,0

Serviciul de asistenţă parentală Buligari 15210 1,0

Casa de copii de tip familial Andronache

Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” 13564 27,5

Casa de copii de tip familial Nistor 15222 1,0

Şcoala sportivă 15041 31,0

Protecția socială, total 2404 161,0

Direcţia asistenţă socială și protecție a familiei 15207 10,0

Centrul de agrement 15078 14,5

Secţia cultură, turism, tineret și sport 13532 5,0

15213 46,0Serviciul de asistenţă personală



Direcţia agricultură, dezvoltare economică și a 

teritoriului 11718 13,0

Agricultura, gospodărie silvică, total

Serviciului social"Plasament familia pentru adulți"

Serviciul protezare 15211 0,5

11605 13,0

Centrul de zi „Bunvolenția” 15231 9,0

Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni 15223 14,5

15212 2,0





                    Anexa nr. 5 
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

 nr.        din 24  noiembrie  2017 
 
 
 

Programul anual al împrumuturilor 
 

N

r. 

Denumirea 

creditorului 

 Destinaţia 

împrumutul. 

 

Suma 

împrumutului 

(unităţi) 

Moneda 

împrumutului 

Condiţii de creditare 

Valorificarea 

Împrumutului 

(perioada) 

Data 

scadenţei 

Împrum. 

Anul 

începerii 

rambursării 

Rata 

dobînzii 

 Împrumuturi interne/externe contractate în trecut şi care sînt în vigoare la situaţia de 1 ianuarie 2018 

  

SID BANC 

Slovenia 

Procurarea 

Staţiilor de 

epurare 

 

320,0 mii 

 

Euro 

 

2016 

5 ani 

 

2020 

 

2016 

 

- 

 Energetic II Construcţia 

Cazangerii 

lor 

 

257,5 mii 

 

Dolar 

 

15 ani 

 

2018 

 

2003 

 

2% 

         

 

 

 



                                
      Anexa nr. 6 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 
nr.       din 24 noiembrie  2017 

 
 
 
 

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile 

 bugetare finanţate din bugetul raional 

 
(mii lei) 

Nr/o Instituţiile publice Suma anuală, mii lei 

1. Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” 17,0 

2. Aparatul preşedintelui 73,3 

3. Casa Raională de cultură 30,0 

4. Centru de reabilitare s. Micleuşeni 100,0 

5. Centru de zi pentru copii „Bunvolentia” 350,0 

6. Direcţia învăţămînt 450,0 

 TOTAL 1020,3 
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