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PROIECT
DECIZIA nr. 1/

din 28 ianuarie 2021
Cu privire la corelarea bugetului raional
cu bugetul de stat pentru anul 2021
Având în vedere necesitatea corelării bugetului raional pentru anul 2021, aprobat
prin Decizia Consiliului nr.5/14 din 10.12.2020, cu bugetul de stat al Republicii
Moldova, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 258/2020, în
conformitate cu prevederile art. 60 al.(1) al Legii nr. 181/2014 privind finanțe publice
locale și responsabilității bugetar-fiscale, art. 23 al. (1) al Legii nr. 397/2003 privind
finanțe publice locale, art. 62, art. 67 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative
ținând cont de avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru economie, buget și finanțe,
în temeiul art.43 al.(1) lit. b), c) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică
locală, Consiliul raional.
DECIDE:
1. Se ia act de informația prezentată de către d-na Darii Ludmila - șef Direcția
Finanțe privitor la mijloacele financiare aprobate în bugetul de stat pentru bugetul
raional.
2. Se aprobă corelarea bugetului raional aprobat prin decizia nr. 5/14 din
10.12.2020, cu bugetul de stat pentru anul 2021, după cum urmează:
2.1. La pct. 1 sintagma ”venituri în sumă totală de 182149,5 mii/lei” se
substituie cu sintagma ”venituri în sumă totală de 189189,2 mii/lei” și sintagma
”cheltuieli în sumă totală de 182149,5 mii/lei” se substituie cu sintagma ”cheltuieli în
sumă totală de 189189,2 mii lei”.
2.2. Corelarea prevăzută în pct. 2.1 se efectuează din contul majorării transferurilor
de la bugetul de stat în sumă totală de 7039,7 mii lei, care vor fi repartizate și utilizate
după cum urmează:
a) 756,6 mii lei - transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de
stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială;
b) 5034.1 mii lei - transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de
stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor:
b) 49,0 mii lei - transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat
și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive:
c) 1200.0 mii lei - transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele
locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativteritoriale.

3. Se aprobă anexele nr. 1,2,3 în redacție nouă, părți componente a prezentei
decizii.
4. Se abrogă anexele nr. 1,2,3 ale Deciziei Consiliului nr. 5/14 din 10.12.2021.
5. Executarea prezentei Decizii se pune în seama șefului Direcției Finanțe,
contabilul - șef din cadrul Aparatului președintelui raionului și sefului Direcției
Asistență Socială și Protecția Familiei, în parte conform domeniului de competență..
6. Controlul asupra executării deciziei date urmează a fi exercitat de Președintele
raionului.
7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința titularilor funcțiilor vizate, se
publică pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de
Telenești” și intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Președintele ședinței
Secretarul Consiliului raional

Sergiu Lazăr

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Telenești

nr.1/ din 28.01.2021

Componența veniturilor bugetului raional Telenești pentru anul 2021
mii lei

Denumirea
I. VENITURI, total

Cod Eco

Buget corelat pentru anul 2021

1

189189,2

Inclusiv:
transferuri de la bugetul de stat

184870,7

II. CHELTUIELI, total

2+3

III. SOLD BUGETAR

1-(2+3)

IV. SURSELE DE
FINANȚARE, total

4+5+9

inclusiv: conform clasificației
economice (k3)

189189,2

Secretarul Consiliului raional

Sergiu Lazăr

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului Raional Telenești
nr.1/ din 28.01.2021

Componența veniturilor bugetului raional Telenești pentru anul 2021
Cod Eco (k6)

(mii lei)
Buget corelat 2021

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

111110
114611
114612

2745,5
60,0
165,3

Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele
fizice în casele de schimb valutar

142245

41,0

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

963,4

142320

332,3

144114

11,0

191111

121590,2

191112

6796,0

191113

2578,5

191116

15185,3

Transferuri curente primite cu destinație generală între
bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II

191131

33005,2

Transferuri din fondul de compensare

191132

1219,1

191310

3296,4

193120

1200,0

Denumirea

Impozitul pe venitul persoanelor fizice
Taxa pentru apă

Plata pentru locațiuniunea bunurilor patrimoniului public
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse
interne pentru instituțiile bugetare
Transferuri curente primite cu destinație specială între
bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru
învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și
complementar (extrașcolar)
Transferuri curente primite cu destinație specială între
bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru
asigurarea și asistența socială
Transferuri curente primite cu destinație specială între
bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli
sportive
Transferuri curente primite cu destinație specială între
bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru
infrastructura drumurilor

Transferuri curente primite cu destinație specială între
instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale
de nivelul II
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala între
bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I
în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale

189189,2

Total

Sergiu Lazăr

Secretarul Consiliului raional

Anexa nr.3
la Decizia Consiliului Raional
Nr.3/ din 28.01.2021

Resursele și cheltuielile bugetului raional Telenești conform clasificației
funcționale și pe programe, pentru anul 2021
mii lei

Denumirea
Cheltuieli total

Cod

Cheltuieli curente, în total

(2+3)-3192
21
3192

Cheltuieli de personal, în total
Investiții capitale, în total

1. Servicii de stat cu destinație
generală

189189,2
189189,2
131316,9

F1-1

Resurse, total

S3 1

8358,7
8130,0

Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare

S3 2

228,7

Resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe

S3 2

Resurse generale

Cheltuieli, total inclusiv:

P2 0301

8358,7
3753,0

Servicii de suport pentru exercitarea
guvernării

P2 0302

1333,8

Politicii și management în domeniul
bugetar-fiscal

P2 0501

1990,1

Gestionarea fondurilor de rezerve și de
intervenție

P2 0802

1281,8

Exercitarea guvernării

Acțiuni cu caracter general

2. Apărarea Națională

P2 0808
F1-2

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de
autorități/instituții bugetare

524,5
S3
S3

Cheltuieli, total inclusiv:
Servicii de suport în domeniul apărării
naționale

P2 3104

524,5

3. Ordine publică și Securitate
Națională

F1-3

Resurse, total inclusiv:
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare

1519,8
S3 1
S3 2

Cheltuieli, total inclusiv:
Serviciul de pompieri și salvatori

4. Servicii în domeniul economiei

P2 3702
F1- 4

Resurse, total
Resurse generale

S3 1

Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare

S3 2

Resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe

S3 2

Cheltuieli, total inclusiv:

1519,8
17420,5
17420,5

17420,5

Politici și managenent în domeniul
macroeconomic și dezvoltarea economiei

P2 5001

695,9

Politici și managenent în domeniul
agriculturii

P2 5101

720,9

Rețele și conducte de gaz
Eficiența energetică și surse
regenerabile
Politici și managenent în domeniul
dezvoltării regionale și construcțiilor
Politici și managenent în domeniul
cadastral
Dezvoltarea drumurilor

5. Ocrotirea sănătății

P2 5802
P2 5804
P2 6101

591,0

P2 6901

227,4

P2 6402
F1-7

15185,3

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare

S3 1
S3 2

Cheltuieli, total inclusiv:

1200,0

Dezvoltarea și modernizarea
instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății

P2 8019

6. Cultură, sport, tineret, culte și
odihnă

F1-8

Resurse, total
Resurse generale

1200,0
1200,0

S3 1

1200,0

6692,6
6684,6

Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare

S3 2

Cheltuieli, total inclusiv:
Elaborare a politicii în domeniul culturii
și agrementului

8,0
6692,6

P2 8501

538,0

Dezvoltare în domeniul culturii

P2 8502

2287,2

Protejarea și punerea în valoare a
patrimoniului cultural-național

P2 8503

830,2

P2 8504
P2 8602
P2 8603
F1-9

51,0
2951,2
35,0

Susținerea culturii scrise
Sport
Tineret

7. Învățămînt
Resurse, total

S3 1

126191,4
126191,4

Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare

S3 2

734

Resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe

S3 2

Resurse generale

Cheltuieli, total inclusiv:
Educație timpurie
Învățămînt primar
Învățămînt gimnazial
Învățămînt liceal
Educație extrașcolară și susținerea
elevilor dotați
Curiculum
Servicii generale în educație
Politici și management în domeniul
educației

8. Protecție Socială

P2 8802
P2 8803
P2 8804
P2 8806

126191,4
570,0
503,2
94138,2
18799,3

P2 8814

8226,7

P2 8815
P2 8813

125,8
2080,1

P2 8801

1748,1

F1-10

Resurse, total

S3 1

27281,7
27281,7

Resurse colectate de autorități/instituții
bugetare

S3 297

1687,3

Venituri speciale

S3 296

Resurse generale

Cheltuieli, total inclusiv:
Activitatea executivelor locale
Protecția Familiei și Copilului
Asistența Socială a persoanelor cu
necesități speciale

P2 9001
P2 9006

27281,7
1438,7
7010,6

P2 9010

17248,1

Protecția Socială în cazuri excepționale
Asigurarea egalității de șanse între
femei și bărbați
Protecția Socială a unor categorii de
cetățeni

P2 9012

280,8

P2 9013

15,0

P2 9019

1288,5

Secretarul Consiliului raional

Sergiu Lazăr

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie: Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2021

l. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului:
Proiectul de decizie cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2021 a fost
inițiat de către Președintele raionului și elaborat de către Direcția Finanțe Telenești

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite:
Se aduce în concordanță cu legea bugetului de stat pentru anul 2021 Nr. 258, aprobată la 16.12.2020,
publicată în Monitorul Oficial din 22.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 60 al.(1) al legii privind
finanțele publice locale și responsabilității bugetar-fiscale nr./ 181 din 25.07. 2014, în conformitate cu
prevederile art. 23 al. (1) al Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art.62, art.67
al Legii nr. 100 din 22.10.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art. 43 al. (1) lit. „b”, „c” al legii
privind administrația publică locală nr. 436-VI din 28.12.2006.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:
Bugetul raional, în conformitate cu Legea bugetului de stat, a fost ajustat față de limitele comunicate
anterior, urmare a suplimentării, redistribuirii și modificării contingentului de beneficiari în procesul
examinării solicitărilor din partea autorităților publice locale, în sumă de 7039,7 mii lei.

4.Fundamentarea economico financiară:
Transferurile către bugetele locale au fost suplimentate la următoarele poziții:
 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul
II, pentru asigurarea și asistența socială, în sumă de 756,6 mii lei (compensații pentru serviciile de
transport- 691,1 mii lei; prestații sociale pentru copiii plasați în servicii sociale – 65,5 mii lei);
 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul
II pentru școli sportive- 49,0 mii lei;
 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul
II pentru infrastructura drumurilor- 5034,1 mii lei;
 Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele
locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale - 1200,0 mii lei.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2021.

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie:

În temeiul art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost
transmis spre cunoștință și avizare autorităţilor publice responsabile de implementarea prevederilor
conţinute în proiect, instituţiilor și subdiviziunilor după cum urmează: Președintele Raionului Telenești,
Șeful Secției Construcție, Șeful Direcției Generale Educație, Șeful Direcției Asistență Socială și Protecția
Familiei, care au întocmit şi prezentat autorului proiectului avizele la proiect(vizând-ul prin semnătura
titularului funcției respective).
De asemenea conform prevederilor Legii nr.239/2013 privind transparența procesului decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional directoriul „Transparența decizională”,
secțiunea „Proiecte de decizii”.

7. Consultarea expertizei juridice:
În temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost expus
expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. Structura și conținutul actului
corespunde normelor de tehnică legislativă.

8. Constatările altor expertize (după caz)
Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare Comisiilor
consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional
Șeful Direcției Finanțe

______________________ Darii Ludmila

