REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
DECIZIA nr. 5/1
din 10 iulie 2018
Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț
cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2018
În temeiul Legii Republicii Moldova nr.101 din 7 iunie 2018 cu privire la
modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017,
art. 23 (1) din Legea Republicii Moldova nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice
locale, art. 55(5) din Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanţele
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, deciziei Consiliului raional Edineț nr. 6/3 din
28.11.2017 „Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edinet pentru anul
2018” cu modificările ulterioare, și avînd în vedere avizele comisilor consultative pentru
economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități, şi pentru probleme
sociale şi asistenţă medicală, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. Decizia Consiliului raional Edineț nr. 6/3 din 28 noiembrie 2017 ”Cu privire la
aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edinet pentru anul 2018” se modifică
dupa cum urmează:
1.1 Anexa nr.1
 la poziția „I Venituri, total” cifra „166552515” se substituie cu cifra
„165954115”;
 la poziția ,,transferuri de la bugetul de stat” cifra „142820900 ” se substituie
cu cifra „142222500”
 la poziția „II Cheltuieli, total” cifra „166552515” se substituie cu cifra
„165954115”.
1.2 Anexa nr.2
 la poziția „Total venituri” cifra „166552515” se substituie cu cifra
„165954115”;
 la poziția „Transferuri de la bugetul de stat” cifra „142820900” se substituie
cu cifra „142222500”;
 la poziția „Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul
de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar,
secundar general, special şi complementar (extrascolar)” cifra „97781600” se
substituie cu cifra „98352000”;
 la poziția „Transferuri din fondul republican de susținere a populației” cifra
„2982800” se substituie cu cifra „1679300” ;
 la poziția „Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de
stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială” cifra
„3336700 ” se substituie cu cifra „3427900 ”
 se întroduce poziția nouă „Alte transferuri curente primite cu destinaţie
generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” cu cifra „43500”.
1.3 Anexa nr.3
 la poziția „Cheltuieli recurente, în total” cifra „166552515 ” se substituie cu
cifra „165954115”,
 la poziția ”cheltuieli de personal, în total” cifra ,,96522700” se substituie cu
cifra „96638600”,
 la poziția „Grupa principală 08” ,,Cultura, sport, tineret, culte și odihnă”
resurse, total cifra „2254164” se substituie cu cifra „2297664”,
 la poziția „8603” „Tineret” cifra „742300” se substituie cu cifra „785800”,

2.

3.

4.
5.

 la poziția „Grupa principală 09” ,,Învățămînt” resurse, total” cifra
„105478210” se substituie cu cifra „106048610”,
 la poziția „8802” „Educatia timpurie” cifra „466308” se substituie cu cifra
„469108”,
 la poziția „8803” „Învățămint primar” cifra „539752” se substituie cu cifra
„544152”,
 la poziția „8804”, „Învățămînt gimnazial” cifra „60000099” se substituie cu
cifra „60368799”,
 la poziția „8806” ,,Învățămînt liceal” cifra „38551519” se substituie cu cifra
„38746019”,
 la poziția „Grupa principală 10” ,,Protecția socială” resurse total cifra
„22586110” se substituie cu cifra „21423810”,
 la poziția „9006” ,,Protecția familiei și a copilului” cifra „2283700” se
substituie cu cifra „2374900”,
 la poziția „9012” ,,Protecția socială în cazuri excepționale” cifra „3104105”
se substituie cu cifra „1850605”.
1.4 Anexa nr.6 „Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul raional Edinet pe
anul 2018” se substituie cu anexa nouă cu acelaşi număr.
1.5 Anexa nr.11 „Bugetele instituțiilor de învățămînt pentru anul 2018” se substituie
cu anexa nouă cu acelaşi număr.
În decizia nr.4/1 din 19 iunie 2018 “Cu privire la modificarea bugetului raional
pentru anul 2018” anexele 1, 2, 3 şi 11 se substituie cu anexele 1, 2, 3 şi 11 la
prezenta decizie.
Președintele raionului (Iurii Garas) și comisia economie, buget, administrarea
bunurilor, juridică, numiri și imunități (Anatol Scutaru) va asigura controlul
executării prezentei decizii.
Direcția Finanțe (dna Stela Botnaru) va efectua remanierile în bugetul raional
conform prevederilor prezentei Decizii.
Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
 Președintelui raionului;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 Direcțiilor, secțiilor Consiliului raional.
Variantele modificate a anexelor 1, 2, 3, 6 şi 11 se anexează la prezenta decizie.

Total consilieri: 33;

Prezenți: 28;
Au votat: pro -27; împotrivă -0; s-au abținut – 0.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Victor VIERU

Şef Direcţie Finanţe

Stela BOTNARU

Specialist Principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 5/1
mun. Edineț, 10 iulie 2018

Ion SAMSON

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineţ
nr.5/1 din 10 iulie 2018

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional
pentru anul 2018

Denumirea indicatorului

Cod ECO

Total lei

1

2
1

3
165954115
142222500

II. Cheltuieli, total
II.1 Cheltuieli, total
II.2 Active nefinanciare, total
III. Sold bugetar

2+3
2
3
1-(2+3)

165954115
140197118
25756997
0

IV. Sursele de finanţare a deficitului:
Soldul mijloacelor bănești la inceputul perioadei
Soldul mijloacelor bănești la sfirșitul perioadei

4+5+9
910000
930000

0
10364795
-20

I. Veniturile, total
inclusiv transferuri de la bugetul de stat

Secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Edineţ
nr.5/1 din 10 iulie 2018

Componenţa veniturilor bugetului raional Edinet pentru anul 2018
Denumirea
Total venituri,
inclusiv:

Cod
ECO (k6)

-taxa pentru apă
-taxa prntru lemnul eliberat pe picior
-taxa pentru extragerea mineralelor utile
-amenzile şi sancţiuni contraventionale incasate in bugetul
local de nivelul II
- încasari de la prestarea servicilor cu plată
-donatii voluntare interne pentru institutiile bugetare
-plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public
- taxa de la cumpararea valutei straine de catre persoanele
fizice în casele de schimb valutar
- impozit pe venit reţinut din salariu
-transferuri de la bugetul de stat
inclusiv:
-transferuri curente primite cu destinaţie specială între
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru
învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi
complementar extrascolar
-transferuri curente primite cu destinaţie specială între
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea
şi asistenţa socială
-transferuri curente primite cu destinaţie generală între
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II
-transferuri din fondul republican de sustinere a populatiei
- transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor
-alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II
Soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei (redistribuit)

Suma,lei
165954115

114611
114613
114612

400000
10000
500000

143120

200000

142310
144114
142320

337340
340000
264600

142245

120000

111110

11194900
142222500

191111

98352000

191112

3427900

191131

26731300

191310

1679300

191116

11988500

191139
910000

43500
10364775

Secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Anexa nr.3
la decizia Consiliului raional Edineţ
nr.5/1 din 10 iulie 2018

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Edinet conform clasificaţiei
funcţionale şi pe programe pentru anul 2018
Denumirea

Cheltuieli recurente, în total
cheltuieli de personal, în total
investiţii capitale, în total

Grupa principală 01,,Servicii de stat cu destinaţie generală"
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
0301,,Exercitarea guvernării"
0302 ,,Servicii de suport pentru exercitarea guvernării"
0501,,Politici şi management în domeniul bugetar fiscal"
0802 ,,Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie"
1102 ,,Raporturi interbugetare cu destinație specială"
Grupa principală 02 ,,Apararea naţională”
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
3104 “Servicii de suport în domeniul aparării naţionale”
Grupa principală 04 ,,Servicii in domeniul economiei”
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
program:
5001 “Politici şi management în domeniul macroeconomiei şi de
dezvoltare a economiei”
5101 “Politici şi management în domeniul agriculturii”
6101 “Politici şi management în domeniul dezvoltarii regionale
şi construcţiilor”
6402 „Dezvoltarea drumurilor”
Grupa principală 07 „Ocrotirea sănătăţii”
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
8019 “Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul
sănătăţii”
Grupa principală 08 “Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă”
Resurse, total

Cod
21
3192

Suma , lei
165954115
96638600
0

01.
100
297
0301.
0302.
0501.
0802.
1102
02.

15083684
14937684
146000
15083684
9232384
295400
1536900
1000000
3019000

100

1078100
1078100

3104

1078100
1078100

04.
100
297

16335147
16274147
61000
16335147

5001
5101

470900
1607169

6101
6402

619600
13637478

7
100

3687100
3687100
3687100

8019
08.

3687100
2297664

Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
8501 “Politici şi management în domeniul culturii”
8502 „Dezvoltarea culturii”
8503 “Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
naţional”
8602 „Sport”
8603 „Tineret”
8508 „Culte”
Grupa principala 09 „Învăţămînt”
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
8801 “Politici şi management în domeniul educaţiei"
8802 „Educatie timpurie''
8804 „Învăţămînt gimnazial"
8803 „Învăţămînt primar''
8806 „Învăţămînt licial"
8813 „Servicii generale în educaţie"
8814 “Educaţia extrascolară şi susţinerea elevilor dotaţi"
8815 „Curriculum"
Grupa principală 10 „Protecţia socială”
Resurse,total
Resurse generale
Resurse fonduri speciale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
9001 “Politici şi management în domeniul protecţiei sociale"
9010 “Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale"
9006 “Protecţia familiei şi a copilului"
9012 “Protecţia social în cazuri excepţionale"
9019 “Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni”

100

2297664

8501
8502

2297664
420000
476600

8503
8602
8603
8508
09.
100
297
8801
8802
8804
8803
8806
8813
8814
8815
10
100
296
297
9001
9010
9006
9012
9019

30264
235000
785800
350000
106048610
105378670
669940
106048610
2429952
469108
60368799
544152
38746019
1365700
1997176
127704
21423810
21238810
120000
65000
21423810
1220600
15705505
2374900
1850605
272200

Secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Anexa nr.6
la decizia Consiliului raional Edineţ
nr.5/1 din 10 iulie 2018

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul raional Edinet
pe anul 2018
Nr.
d/o

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Transferuri
suma lei
Total
142222500
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de
stat şi bugetele locale de nivelul II
26731300
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de
stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar,
primar, secundar general, special şi complementar (extrascolar),
98352000
inclusiv:
Transferuri categoriale
90168100
Odihna de vară
1689800
Olimpiadele
23000
Dejun cald
4779800
Limbi minorităţi naţionale
826000
Curriculum (examenele)
123100
Reducerea normei didactice 75%
328300
Educația timpurie
413900
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de
stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţă
socială, inclusiv:
3427900
Indemnizaţii pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
676800
Compensaţii pentru servicii în transport, care includ compensarea
cheltuielilor de deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilităţi
severe şi accentuate, copiilor cu dezabilităţi precum şi persoanelor care
însotesc o persoana cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi,
şi persaone cu dizabilităţi locomotori
2305600
Indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt
superior şi post secundar pedagogic
272200
prestații sociale pentru copii plasați în serviciile sociale
173300
- Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele
11988500
locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor
- Transferuri din fondul republican către fondurile locale de
sustinere socială a populaţiei
1679300
Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul
43500
de stat şi bugetele locale de nivelul II

Secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Anexa nr.11
la decizia Consiliului raional Edineţ
nr.5/1 din 10 iulie 2018

Bugetele instituţiilor de învăţămînt pentru anul 2018
Denumirea instituției
total licee
Liceul "Mihai Eminescu"
Liceul "Pan Halippa"
Liceul "Dm. Cantemir"
Liceul “V. Suhomlinski"
Liceul "Sofia Kovalevskaia"
Liceul Feteşti
Liceul Gordineşti
Liceul "V. Topală" Zăbriceni
Total gimnazii
Gimnaziul Edineţ
Gimnaziul Hlinaia
Gimnaziul Brătuşeni
Gimnaziul Trinca
Gimnaziul ,, M. Sadoveanu"
Gimnaziul Brînzeni
Gimnaziul Burlăneşti
Gimnaziul Bădragii Noi
Gimnaziul Bădragii Vechi
Gimnaziul Brătuşenii Noi
Gimnaziul Cupcini
Gimnaziul Cepeleuţi
Gimnaziul Corpaci
Gimnaziul Chiurt
Gimnaziul Constantinovca
Gimnaziul Cuconeştii Noi
Gimnaziul Gaşpar
Gimnaziul Goleni
Gimnaziul Hancăuţi
Gimnaziul Hincăuţi
Gimnaziul Lopatnic
Gimnaziul Parcova
Gimnaziul Ruseni
Gimnaziul Rotunda
Gimnaziul Stolniceni
Gimnaziul Şofrîncani
Gimnaziul Terebna
Gimnaziul Tîrnova
Gimnaziul Viişoara
Gimnaziul Volodeni
Total şcoala primară
Şcoala primară Chetroşica Nouă
Total educaţie timpurie
Gimnaziul-grădiniță Alexeevca
Total

Secretarul Consiliului raional

Cod_inst
13493
13494
13495
13496
13499
13521
13501
13506
13541
13547
13520
13518
15647
13522
13658
13644
13557
13696
13730
13743
13627
13680
13700
13555
13713
13692
13709
13548
13707
13718
13542
13650
13675
13741
13710
13664
13552
13639
15182
15237

Bugetul lei
37449519,0
6473217,0
6327410,0
4079023,0
4775693,0
3534286,0
3521923,0
5996939,0
2741028,0
59902592,0
5258194,0
2186021,0
4628986,0
3083864,0
4316136,0
1070768,0
2770459,0
1119685,0
801711,0
933557,0
1831235,0
1867974,0
1849030,0
1224207,0
1224919,0
2268809,0
1757942,0
1105171,0
1522438,0
1746296,0
1474583,0
2318969,0
2069102,0
1198737,0
1237038,0
1938656,0
1631414,0
2365974,0
1417788,0
1682929,0
544152,0
544152,0
469108,0
469108,0
98365371,0

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

