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DECIZIE nr.1-2 

                                                                                      din 21 ianuarie 2021 

     Cu privire  la corelarea bugetului   

      raional  pe  anul  2021  

        În  temeiul art.43 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală  și în conformitate cu prevederile art.24 al Legii nr.397-XV 

din 16 octombrie 2003  privind finanţele publice locale, art.55 al Legii nr.181 din 25 iulie 2014 

privind finanțele publice și responsabilități bugetar-fiscale și art.2  din Legea Bugetului de Stat 

pe anul 2021 nr.258 din 16 decembrie 2020, art. art. 62-63 al Legii nr.100 din 22.12.2017 

privind actele normative Consiliul  raional DECIDE: 

I. În  Decizia  Consiliului Raional Şoldăneşti nr.6-9 din 10 decembrie 2020 ”Cu  

privire la aprobarea bugetului  raional pe anul 2021” se aprobă următoarele modificări: 

1.Punctul 1) va  avea următorul  conținut:  ”Se aprobă bugetul raional pe anul 

        2021 la  venituri în sumă de  127994,5 mii lei,  la cheltuieli în sumă de  126294,5 

        mii lei, cu soldul bugetar (excedent)  în sumă de 1700,0 mii lei  și  sursele de finan- 

       țare în sumă de 389,1 mii lei”. 

    2.Anexele 1, 3, 5,10 și 11 vor avea următorul conținut (se anexează). 

      II. Direcţia Finanţe (dl  Iu. Prisacari) va efectua modificările aprobate conform pre- 

        vederilor prezentei Decizii în Sistemul informațional.      

III.Asigurarea executării  prezentei decizii se atribuie  preşedintelui raionului, dl.  

    Mîndru Nicolae.  

 

Secretarul Consiliului                                                    L.Vidraşco 

AVIZAT: 

         Specialist principal în probleme juridice                                               V.Coreţchi 

Şef Direcţie Finanţe                                                                                Iu.Prisăcari 

 

 

 
Anexa nr.1 

 

mailto:consiliu@soldanesti.md
mailto:consiliu@soldanesti.md


la decizia CR Șoldănești 

nr.1-2 din 21  ianuarie 2021 

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional Șoldănești pentru anul 

2021 

 

 

Denumirea 

 

 

Cod Eco 

 

Suma, mii lei 

I. Venituri, total 

 

1 127994,5 

Inclusiv, transferuri de la bugetul de stat  124412,1 

II. Cheltuieli, total 

 

2 126294,5 

III. Sold bugetar 

 

1 - 2 1700,0 

IV. Sursele de finanțare, total 

 

4+5+9 389,1 

Inclusiv, conform clasificației economice (k3) 

Rambursarea creditului 

561 2089,1 

Soldul la începutul anului bugetar 

 

910 389,1 

 

 

                                                                                                                                     Anexa nr.3 

la decizia CR Șoldănești 

 nr.1-2 din 21 ianuarie  2021 

 

Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe 

 

 Denumirea  Cod  Suma, mii 

lei 

 Cheltuieli curente, în total  126294,5 

 - Cheltuieli de personal, în total 21 82691,3 

 - Investiții capitale, în total  3192 - 

1. Servicii de stat cu destinație generală 01 5447,3 

 Resurse, total  5432,5 

 Resurse generale  5417,7 

 Resurse colectate de autorități/instituții bugetare  14,8 

 Cheltuieli, total  5447,3 

 Aparatul președintelui 0111 2474,8 

 Servicii bugetar-fiscale 0112 1900,0 

 Alte servicii generale 0133 660,0 

 Alte activități de stat cu destinație generală 0169 300,0 

 Dobînzi achitate pentru împrumuturi de la bugetul de alt nivel 0171 112,5 



 Programul/subprogramul:    

 - Exercitarea guvernării 0301 2474,8 

 -Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1900,0 

 -Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 660,0 

 -Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 300,0 

 -Dobînzi achitate pentru împrumut 1703 112,5 

2. Apărarea națională 02 206,0 

 Cheltuieli, total  206,0 

 Alte servicii în domeniul apărării naționale 0259 206,0 

 Programul/subprogramul:Servicii de suport în domeniul 

apărării naționale 
3104 206,0 

3. Servicii în domeniul economiei 04 12121,8 

 Resurse generale   

 -Alte servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, 

piscicole și de vînătoare 

0429 670,0 

 -Alte servicii economice generale 0419 640,0 

 -Construcții 0443 535,0 

 -Transport rutier 0451 10276,8 

 Program/subprogram   

 -Politici și management în domeniul agriculturii 5101 670,0 

 -Politici și management în domeniul macroeconomie și de 

dezvoltare a economiei 

5001 460,0 

 -Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 

cadastrului 

6901 180,0 

 -Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 

construcțiilor 

6101 535,0 

 -Dezvoltarea drumurilor 6402 10276,8 

4. Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 08 1459,4 

 -Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei 0861 405,0 

 -Dezvoltare în domeniul culturii 0820 205,0 

 -Sport 0812 819,4 

 -Tineret 0813 30,0 

 Program/subprogram   

 -Politici și management în domeniul culturii 8501 405,0 

 -Dezvoltarea culturii 8502 205,0 

 -Asigurarea de către stat a școlilor sportive și acțiuni sportive 8602 819,4 

 -Acțiuni pentru tineret 8603 30,0 

5. Învățămîntul 09 87551,1 

 -Resurse generale  87112,3 

 -Resurse colectate  438,8 

 Inclusiv:   

                 -Educație timpurie 0911 4658,5 

                 -Învățămînt primar 0912 1566,2 

                 -Învățămînt gimnazial 0921 37338 

                 -Învățămînt liceal 0922 40195,2 

                 -Învățămînt nedefinit după nivel 0950 1227,5 

                 -Servicii afiliate învățămîntului 0960 1451,1 

 -Alte servicii în domeniul învățămîntului 0989 1114,6 

 Programe/subprograme, inclusiv:   



 -Educație timpurie 8802 4658,5 

 -Învățămînt primar 8803 1566,2 

 -Învățămînt gimnazial 8804 37338,0 

 -Învățămînt liceal 8806 40195,2 

 -Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 1127,5 

 -Servicii generale în educație 8813 1451,1 

 -Curiculum școlar 8815 100,0 

 -Politici și management în domeniul educației 8801 1114,6 

6. Protecție socială 10 19508,9 

 Resurse generale  18960,1 

 Resurse colectate de autorități/instituții bugetare  548,8 

 Inclusiv pe funcții:   

 -Protecție în caz de incapacitate de muncă 1012 12648,2 

 -Protecție a familiei și a copilului 1040 4782,9 

 -Protecție în cazuri excepționale 1070 188,5 

 -Administrare în domeniul protecției sociale 1091 1186,4 

 -Alte servicii de protecție socială 1099 702,9 

 Program/subprogram   

 -Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1186,4 

 -Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 12648,2 

 -Protecție împotriva excluziunii sociale 9012 188,5 

 -Protecție a familiei și copilului 9006 4782,9 

 -Biroul comun de informații și servicii 9013 20,0 

 -Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 682,9 

 Total general cheltuieli  126294,5 

 

Anexa nr.5 

la decizia CR Șoldănești 

nr.1-2 din 21 ianuarie 2021 

 

 

 

Transferurile de la bugetul de stat către bugetul raional Șoldănești  

pe anul 2021 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea  

 

 

Cod Eco 

(K-6) 

 

Suma, mii 

lei 

1. Transferuri cu destinație generală de la bugetul de 

stat către bugetul raional 

191131 21009,8 

2. Transferuri cu destinație generală din fondul de 

compensare de la bugetul de stat către bug.raional 

191132      589,0 

3. Transferuri cu destinație specială, inclusiv:  102813,3 

 - Transferuri pentru învățămîntul preșcolar, primar, 

secundar general, complementar (extrașcolar) 

191111 84546,6 

 - Transferuri pentru asigurarea și susținerea socială 191112 5543,9 

 - Transferuri pentru școli sportive 191113 799,4 



 - Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura 

drumurilor 

191116 10276,8 

4. Transferuri din Fondul Republican de susținere a 

populației 

191310 1646,6 

    

  

Total transferuri 

 

  

124412,1 

 

 

                                                                                                                           

Anexa nr. 10 

La decizia CR Șoldănești 

nr.1-2 din 21 ianuarie 2021 

 

Programul 

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 

locale raionale anul 2021, raionul Șoldănești 
 

Nr. 

d/o 
 

Articolul de cheltuieli 
Suma 

(mii lei) 

1 2 3 

 Total 10276,8 

 Inclusiv:  

1.0 Întreținerea de rutină a drumurilor (total): 1000,9 

2.0 Întreținerea periodică, reparații curente și capitale 9275,9 

 

2.1 Drumuri asfaltate (total): 7686,9 

 Inclusiv:  

 

 

2.2 

 

L196 Răspopeni-Găuzeni (km. 0-000---1-100) 1000,0 

L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (selectiv) 2406,0 

L1992-R19 Drum de acces spre s. Cușelăuca 2280,0 

L198 drum de acces spre s. Cușmirca 1000,0 

L206 Șoldănești-Păpăuți-Țareuca km2-000-2650 (Parcani) 1000,9 

 

2.3 Drumuri pietruite: 920,0 

 Inclusiv:  

 

2.4 

 

L194 Dobrușa-Zahorna 300,0 

L205-G41 Măteuți-Boșernița (Glinjeni) 280,0 

L196 Răspopeni-Găuzeni 340,0 

 

3.0 Renovarea trotuarelor: 300,0 

 Inclusiv:  

3.1 L196 Răspopeni – Găuzeni (km 0-000---1-100) 300,0 

 



4.0 Întreținerea drumurilor în perioada rece  

(deszăpezirea, combaterea poleiului) 

300,0 

5.0 Alte cheltuieli (total) 69,0 

 Inclusiv:  

5.1 Supraveghere tehnică (Responsabil tehnic) 69,0 

 

Notă informativă 

la anexa nr.10 din Bugetul Raional 2021 ce ține de programul ”Repartizarea mijloacelor Fondului 

Rutier” pentru drunurile publice locale-raionale an.2021 r. Șoldănești 

Total-10 276 800lei 

 

1.1. Întreținerea de rutină a drumurilor publice raionale (nivelul 2)  total:1 000 900lei 

Întreținerea de rutină a drumurilor (profilarea părții carosabile, plombarea golurilor, 

curățarea podețelor, întreținerea terasamentului și sistemului de evacuarea a apelor, întreținerea 

lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute, defrișarea spațiilor verzi în zonele de protecție a drumurilor, 

lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere(marcaje rutiere, , înlocuirea și reparația 

indicatoarelor de circulație):în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, 

alunecări de teren etc.) 

Inclusiv : 

1.1.1 Profilarea părții carosabile cu si fara adaus de materiale -355 713lei  

 

1.1.1.2 Cosirea vegetaţiei                                                  - 61 032lei ,   

       1.1.1.3.   marcaje rutiere, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație                                                                 

- 88 741lei,  

                    1.1.1.4   Întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor   – 186 493 lei 

  

         

                              1.1.2.Defrișarea spațiilor verzi în zonele de protecție a drumurilor           - 61 284 lei 

           

            

                               1.1.3. Plombarea gropilor a drumurilor de acces              – 247 626 lei:  

  

  

   

 

1.2. Întreținerea periodică și reparații curente        total 9 275 900 lei 

Inclusiv: 

 

 1.2.1.Drumuri asfaltate             total 7 700 000 lei: 



                 Inclusiv: 

                      L196 Raspopeni-Gauzeni(km. 0.000—1-100)                                          total;700 000lei 

                       L200-G4  Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot                                        total:2 020 000lei                  

                       L19992-R19 Drum de acces spre s.Cusalauca total;2 280 000lei                             

L198 Drum de acces spre s.Cusmirca                                                         total;700 000lei 

                   L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km2-000-2650(Parcani)                    total;1000 000lei   

 L201 Drum de acces spre s.Poiana (Alcedari)                                            total;1000000 lei  

       1.2.2Drumuri pietruite (strat cu piatră spartă)    total   1 179 146 lei: 

 Inclusiv: 

L193 Șoldănești-Cobîlea R19                                        total;288146lei  

           (  km 13+900-14.00  ) 

                           L 194Dobrusa-Zahorna                                                total;298000lei 

                                      L196 Raspopeni-Gauzeni                                              total;298000lei 

                    L205-G41 Mateuti-Bosernita(Glinjeni)                              total;295000 

 

     Alte cheltuieli: 

   1.Întreţinerea drumurilor in perioada rece                       total;298 000lei 

   3.Supraveghere tehnica-1,1%                                                              total;98754lei 

 

Notă: Programul și anexa, pe parcursul anului calendaristic se v-a modifica în urma 

petrecerii achizițiilor publice (concursului) și precizarea devizelor de cheltuieli 

 

   Anexa nr.11 

                                                                                                                                 la Decizia Consiliului 

raional Şoldăneşti 

                                                                                                                           nr. 1-2  din 21 ianuarie  2021  

    

 

Transferuri cu destinaţie specială alocate de bugetul de stat pe instituţiile bugetare pe raionul Şoldăneşti 

pentru anul 2021 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

 

Denumirea 

instituţiilor bugetare 

 

 

Transfe-

ruri 

categorial

e conform 

 

Transferuri suplimentare 

 

 

Tran-

sport 

școlar 

 

 

Compo

-nenta 

raion. 

 

 

Tineri 

speci-

aliști 

 

 

Grupe 

preșco- 

lare 

 

 

Mater. 

didac-

tice/alt

Întreţ. 

cămin/ 

Pentru 

educaţie 

incluz./ 

Pentru 

dejun 



formulei gr.de 

copii 

extraş. cald e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Învăţămînt          

1. Licee           

 „Alexei Mateevici” 8146,7 167,4 90,7 338,0     82,0 

 „Ştefan cel Mare” 6646,6  87,4 338,0     60,0 

 Răspopeni 4734,9  93,1 234,5     50,0 

 Cotiujenii Mari 5956,2  93,1 217,9     62,0 

 Total licee 25484,4 167,4 364,3 1128,4     254,0 

2. Gimnazii          

 Olișcani 3354,3  90,8 193,9     28,0 

 Alcedar  2093,1  101,3 77,6     24,0 

 Vadul-Raşcov 2876,4  85,8 116,3     32,0 

 Cobîlea 2783,4  77,3 131,1     32,0 

 Cuşmirca 3208,3  103,6 157,0     32,0 

 Chipeşca 2464,8  90,7 107,1     26,0 

 Găuzeni 2610,9   138,5     28,0 

 Dobruşa 2119,7   90,5     26,0 

 Climăuţii de Jos 1772,8  97,1 79,4     24,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Poiana 1477,4  90,7 59,1     24,0 

 Pohoarna 2252,4  90,7 94,2     26,0 

 Sămăşcani 3049,0  99,4 144,0     40,0 

 Salcia 1456,2   59,1     18,0 

 Glinjeni 1582,9   72,0     22,0 



 Şestaci 1329,6   53,6     24,0 

 Total gimnazii 34431,2  927,4 1573,4     406,0 

3. Şcoli primare          

 Socol 367,8   25,9     8,0 

 Şipca 398,5   29,6     6,0 

 Rogojeni 674,4   48,0     8,0 

 Total şcoli primare 1440,7   103,5     22,0 

 Grădiniţe          

 Socol        815,5  

 Şipca        815,5  

 Rogojeni        815,5  

 Glinjeni         842,7  

 Salcia        1087,5  

 Total grădiniţe        4376,7  

 Total  61356,3 167,4 1291,7 2805,3    4376,7 682,0 

           

 Direcția învățămînt   956,5  1500,

0 

11296,

7 

  114,0 

           

 Total pe raion 61356,3 167,4 2248,2 2805,3 1500,

0 

11296,

7 

   

 Inclusiv transferuri 

categoriale 

61356,3         

           

 Cultura          

 Şcoala sportivă          

           



 Asistenţa socială          

 - indemnizaţii pentru 

copiii înfiaţi, copiii 

orfani şi rămaşi fără 

îngrijire părintescă (sub 

tutelă ) 

         

 -compensaţii pentru 

călătoria în transpotul 

comun urban, suburban 

şi interurban a 

persoanelor cu 

dezabilităţi severe 

         

 Compensarea 

cheltuielilor tinerilor 

specialişti, absolvenţii 

instituţiilor de 

învăţămînt superior, 

universitar şi mediu de 

specialitate angajaţi în 

instituţiile de 

învăţămînt din mediul 

rural  

         

 Prestații sociale pentru 

copii plasați în 

serviciile sociale 

         

 Total pe asistenţa 

socială 

         

           

 Infrastructura 

drumurilor 

         

 FSP          

           

 Total pe raion          

 

 



 

 

 

 

 

Notă informativă 

privind corelarea bugetului raional pe anul 2021 

             Pe data de 21 decembrie 2020 a fost promulgată  Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258 

din 16 decembrie 2020, conform cărea au fost aprobate  sumele transferurilor de la bugetul de stat la 

bugetele locale pentru anul 2021 și care se regăsesc în anexa nr.7 al legii menționate. Legea dată a fost 

publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în data de 22 decembrie 2020.   

             Sumele, menționate a transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional Șoldănești, 

rezumă la majorarea acestora la general cu 5356,2 mii lei, inclusiv: 

      *Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale au 

fost majorate cu 3406,9 mii lei, luînd în coniderație suplimentarea lor în urma examinării 

solicitării APL.   

      *Transferurile cu destinație specială din Fondul de susținere a populației pentru pachetul 

minim de servicii sociale s-au majorat cu 889,7 mii lei în legătură cu modificarea numărului 

beneficiarilor, din care pentru: 

          - Serviciul suport monetar 138,5 mii lei,  

          - Serviciul sprijin social 131,2 mii lei,  

          - Serviciul asistență personal 620,0 mii lei. 

       *Transferurile cu destinație specială pentru asistența socială au fost majorate cu 1059,6 

mii lei, luînd în coniderație suplimentarea lor în urma examinării solicitării APL, din care pentru: 

          - compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport 896,4 mii lei,  

          - indemnizații pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă 76,4 mii lei,  

          - prestații sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale 86,8 mii lei. 

              De rînd cu cele expuse, conform prevederilor legale, autoritățile reprezentative și deliberative ale 

UAT, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării Legii bugetului de stat (modificată), urmează să-și 

aducă în concordanță (coreleze) bugetele proprii cu prevederile legii menționate. În caz de nerespectare a 

acestor prevederi, efectuarea transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat la bugetele locale 

respective se suspendă. 



                Astfel, în  temeiul art.43 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din  28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală și în conformitate cu art.24 din Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003  privind finanţele publice locale, art.55 din Legea nr.181 din 25 iulie 2014 privind 

finanțele publice și responsabilități bugetar-fiscale și art.2 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 

nr.258 din 16 decembrie 2020 cu modificările ulterioare se propune Consiliul  raional modificarea 

punctului 1 si a anexelor 1,3,5,10 și 11 ale Deciziei Consiliului Raional Şoldăneşti nr.6-9 din 10 

decembrie 2020 ‚.Cu privire la aprobarea bugetului  raional pe anul 2021”.     

 

        Șeful Direcției Finanțe                                                    Iurii PRISACARI 

 


