Notă
explicativă la proiectul de decizie ” Cu privire la aprobarea
bugetului raional Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua”
în temeiul prevederilor art.50 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetarfiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi art.20 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003
privind finanţele publice locale (cu modificările şi completările ulterioare), Direcţia
Finanţe prezintă spre examinare decizia „Cu privire la aprobarea bugetului raional
Edineţ pentru anul 2020.”
Partea de venituri a bugetului rainal pentru anul 2020 se preconizează să 203731.3
mii lei
Menţionăm că:
-Impozitul pe venit al persoanelor fizice se preconizază să constituie 7375 mii lei,
-Plata pentru locoţiunea bunurilor patrimoniului public-230.8 mii lei,
-încasări de la prestarea serviciilor cu plată-479.5 mii lei,
-Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice-130 mii lei.
-Taxapentru apa-700.0 mii lei,
-Taxa pentru lemnul eliberat pe picior-10.0 miilei,
-Taxapentru extragerea mineralelor utile -790.0 mii lei.
Remarcăm că suma totală a transferurilor de la bugetul de stat se preconizază să
constituie 194016.0 mii lei
Transferurile cu destinaţie generală BS insumează-39444.8 mii lei
Pentru anul bugetar 2020 transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămîntul
preşcolar, primar,secundar generafspecial şi complementar(extraşcolar) alcătuiesc
- 126103.5 mii lei.
Transferurile pentru asigurarea şi asistenţa socială se propun să constituie 3933.3
mii lei,dintre care :
Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport-1978.6 mii lei,
Indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă -900.8 mii lei,
-indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior
şi post secundar pedagogic- 889.4 mii lei,
-asigurarea prestărilor sociale pentru copii plasaţi in servicii sociale(banii de
buzunari)-164.5 mii lei.
Transferurile din Fondul de susţinere de susţinere socială a populaţiei constituie
1463.0 mii lei.

APL de nivelul II a stabilit pentru anul 2020
subprograme :

următoarele programe şi

> 0111 0301 Subprogram: Exercitarea guvernării - 12184.4 mii lei.
> 0133 0302 Subprogram: Servicii de suport pentru exercitarea guvernării
- 443,1 mii lei.
Program: Domenii generale de stat - 1000,0 mii lei.
> 0169 0802 Subprogram: Gestionarea fondurilor de rezervă şi intervenţie
-1000,0 mii lei.
Program: Managementul finanţelor publice - 1828,1 mii lei.
> 0112 0501 Subprogram: Politici şi management în domeniul bugetar
fiscal - 1828,1 mii lei.
Program: Apărarea Naţională - 891,8 mii lei
> 0259 3104 Subprogram: Servicii de suport in domeniul apararii naţionala891,8 mii lei.
Program: Dezvoltarea agriculturii - 1705.2 mii lei.
> 0429 5101 Subprogram: Politici şi management în domeniul agriculturii 1705.2 mii lei.
Program:Dezvoltare regională şi construcţii - 645,7 mii lei.
> 0443 6101 Subprogram: Politici şi management în domeniul dezvoltării
regionale şi construcţiilor - 645,7 mii lei.
Program: Dezvoltarea drumurilor - 21188,9 mii lei.
> 0451 6402 Subprogram: Gospodăria drumurilor-21188,9 mii lei.
Program: Servicii generale economice şi comerciale - 1298,6 mii lei.
> 0419 5001 Subprogram: Politici şi management
macroeconomia şi dezvoltare a economiei - 1298,6 mii lei.

în

domeniul

Program: Cultura, cultele şi odihna - 815,3 mii lei.
'P 0861 8501 Subprogram: Politici şi management în domeniul -515,3 mii lei.
> 0820 8502 Subprogram: Dezvoltarea culturii - 300.0 mii lei..
Program: Tineret şi sport - 1804.9 mii lei.
> 0813 8603 Subprogram: Tineret - 1504.9 mii lei.
> 0812 8602 Subprogram: Sport - 300.0 mii lei.
A

Program: Invăţămînt - 130994,0 mii lei.
> 0989 8801 Subprogram: Politici şi management în domeniul educaţiei 2638.0 mii lei.
> 0912 8803 Subprogram:Invăţămîntulprimar-509.2 mii lei,

> 0921 8804 -Subprogram: Invăţămîntul gimnazial - 71849.1 mii lei.
> 0922 806 Subprogram: Învăţămîntul liceal - 52172.4 mii lei.
> Subprogram: Servicii generale în educaţie - 1911.6 mii lei.
Inclusiv:
0960 8813-Serviciul de deservire -514.9 mii lei,
0960 8813-Serviciul asistenţă psihopedagogică - 1396.7 mii lei.
Subprogram: 0950 8814 Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 1790.6 mii lei.
> -Tabăra de odihnă - 1475.4 mii lei +292.2 (venituri colectate) =1767,6 mii
lei,
1+ olimpiada-23.0 mii le i.
09508815-Subprogram: Curriculum - 123,1 mii lei.
Program: Protecţia socială - 25931.3 mii lei.
y 1091 9001 Subprogram: Politici şi management în domeniul protecţiei
sociale - 1328.9 mii lei.
1012 9010 Subprogram: Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 19376,9 mii lei :
y Centrul de plasament pentru persoane în etate -1166.4 mii lei
y Serviciul îngrijire socială la domiciliu - 7191.4 mii lei,
y Serviciul asistenţă socială comunitară - 3405.6 mii lei,
y Serviciul asistent personal - 5049.3 mii lei,
y Serviciul "Echipa Mobilă" - 472.1 mii lei,
y Felcer protezist - 113.5 mii lei,
y Compensaţii pentru transport - 1978.6 mii lei,
1040 9006 Subprogram: Protecţia a familiei şi copilului - 2348.6 mii lei.
Inclusiv:
y Serviciul APP - 1154,3 mii lei,
y Susţinerea copiilor rămaşi fără îngrigirea părintească - 900.8 mii lei.
y Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii -129.0 mii lei
Banii de buzunar in sumă de 164.5 mii lei au fost preconizaţi la următoarele
servicii:
y Serviciul APP - 33.0 mii lei,
y Susţinerea copiilor rămaşi fără îngrigirea părintească -131.5 mii lei.
1099 9019 Subprogram: Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni - 889.4
mii lei.
y Susţinerea tinerilor specialişti - 889,4 mii lei.
1070 9012 Subprogram: Protecţie socială în cazuri excepţionale - 1987.5 mii
lei, inclusiv:
y Serviciul social de suport monetar -292.6 mii lei,
y Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii -834.5 mii lei,

> Serviciul social Asistenţa Personală -335,9 mii lei,
> Ajutoare unice -394.5 mii lei,
> Cantinele de ajutor social -130.0 mii lei.
Program Sănătate publică si servicii medicale - 3000.0 mii lei
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