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      REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                           РАЙОНЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 8/__ 

din __ decembrie 2017 

Cu privire la aprobarea  

bugetului raional Ocniţa  

pe anul 2018  

 

 În temeiul art. 43 (1) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24, 25, 47, 55 al Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 20 

din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ţinînd 

cont de art. 47 şi 48 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la 

datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi de 

prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, 

examinînd bugetul raional în a doua lectură, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Bugetul raional pe anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 101128,1 mii lei şi 

la cheltuieli în sumă de 100312,3 mii lei, cu un sold bugetar (excedent) de 815,8 

mii lei şi sursele de finanţare de – 815,8 mii lei. 

2. Se aprobă: 

2.1 sinteza indicatorilor principali ai bugetului raional: venituri, cheltuieli, 

inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, 

conform anexei nr. 1; 

2.2 sinteza veniturilor bugetului raional, conform anexei nr. 2; 

2.3 resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi 

pe programe, anexa nr. 3; 

2.4 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr. 4; 

2.5 sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 

bugetul raional, conform anexei nr. 5; 

2.6 fondul local de susţinere socială a populaţiei în mărime de 1628,4 mii lei, 

conform anexei nr. 6; 

2.7 plafonul datoriei bugetului raional şi plafonul garanţiilor acordate de 

Consiliul raional, conform anexei nr. 7; 

2.8 efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul raional 

(cu excepţia instituţiilor de învăţămînt), conform anexei nr. 8; 

2.9 repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii pe 

instituţii şi destinaţii, conform anexei nr. 9; 

3. Se aprobă în componența bugetului raional: 

3.1. bugetele instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, 

finanţate din bugetul raional, conform anexei nr. 10; 
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3.2. fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 1098,2 mii lei (inclusiv 60,5 

mii lei din soldul neutilizat din anul 2016), din care 1027,7 mii lei se 

repartizează şcolilor conform anexei nr. 10, iar 70,5 mii lei vor fi repartizaţi pe 

parcursul anului 2018 la propunerea Direcţiei învăţămînt; 

3.3. componenta raională pentru finanţarea instituţiilor de învăţămînt secundar 

general în sumă de 5075,1 mii lei, din care 3465,2 mii lei se repartizează 

şcolilor conform anexei nr. 10, iar 1609,9 mii lei vor fi repartizaţi pe parcursul 

anului 2018 la propunerea Direcţiei învăţămînt; 

3.4. cuantumul fondului de rezervă a bugetului raional, în sumă de 300,0 mii lei. 

4. Programul anual de împrumuturi se prezintă în anexa nr. 11. 

5. Autorităţile/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; 

 raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform 

competenţei. 

6. Datoriile de creditor existente, la situaţia din 01 ianuarie 2018, ale instituţiilor 

publice finanţate de la bugetul raional vor fi achitate de acestea din contul şi în 

limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2018. 

7. Se autorizează dl. Vasile Romaniuc, Preşedintele raionului să transfere instituţiilor 

medico-sanitare publice sumele necesare pentru stimularea donărilor, reieşind din 

75 lei la un donator. 

8. Se autorizează dl. Vasile Romaniuc, Preşedintele raionului, cu rolul de 

administrator de buget: 

 să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei 

economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), în cadrul unui 

subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal, fără modificarea 

cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare, şi fără 

modificarea volumului total al alocaţiilor aprobate pe fiecare instituţie de 

învăţămînt preşcolar, primar şi secundar; 

 să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, 

alocaţiile repartizate prin decizia consiliului raional din fondul de rezervă, 

precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul 

raional, repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat; 

9. Se autorizează dl. Vasile Romaniuc, Preşedintele raionului, cu rolul de autoritate 

bugetară (Org1), să modifice planurile de alocaţii între nivelele (K4), între 

activităţi şi între instituţiile subordonate în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), în 

cadrul aceluiaşi subprogram, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2 şi fără 

modificarea volumului total al alocaţiilor aprobate pe fiecare instituţie de 

învăţămînt preşcolar, primar şi secundar; 

10.  Se autorizează instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivelele 

K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificţiei economice de 

către instituţia superioară. 

11.  Dl. Constantin Gudima, şeful Direcţiei finanţe: 
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 va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-

bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar; 

 va asigura finanţarea prioritară a cheltuielilor de personal, resurselor 

energetice, serviciilor comunale, serviciilor de telefonie şi internet, 

întreţinerea mijloacelor de transport. 

12. Se scutesc cetăţenii Strătulat Lilia şi Strătulat Grigore de plata pentru întreţinerea 

copiilor Elizaveta, Ana şi Iulia în grupele preşcolare din şcoala primară-grădiniţă 

Codreni pe parcursul anului 2018, cu acoperirea cheltuielilor din contul 

economiilor formate în urma frecvenţei mai reduse decît cea planificată. 

13. Dl. Alexei Galuşca, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică, prin publicare pe pagina electronică oficială (ocnita.md), a prezentei 

decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.  

14. Anexele nr.1-12 fac parte integrală din prezenta Decizie. 

15. Preşedintele raionului dl Vasile Romaniuc, va asigura controlul executării  

prezentei Decizii. 

16. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

 

   Preşedintele şedinţei                                                             _____________   

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 

Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului raional pe anul 2018 
 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 101128,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   90996,2 

II. CHELTUIELI, total 2+3 100312,3 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   100312,3 

               din care: cheltuieli de personal, în total   64859,8 

                     Investiţii capitale, în total     

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 815,8 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 -815,8 

inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)     

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 561 -1180,0 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 364,2 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930   

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 
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Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 

Componenţa veniturilor bugetului raional pe anul 2018 

 

Denumirea Cod  
Suma, 

mii lei 

I.Venituri,total   101128,1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 4903,0 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 520,0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 45,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 
1423 2255,9 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 824,6 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II 
1911 90996,2 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 
1913 1583,4 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 

 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2018 conform clasificaţiei funcționale și 

pe programe 

 

Denumirea Cod 

Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli în total   100312,3 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   5983,4 

            Resurse generale 1 5524,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 459,0 

      Cheltuieli, total   5983,4 

Exercitarea guvernării 0301 3829,7 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 390,8 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1337,9 
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Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 125,0 

Apărare naţională  02   

      Resurse, total   72,3 

            Resurse generale 1 72,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

      Cheltuieli, total   72,3 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 72,3 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   8696,4 

            Resurse generale 1 8691,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 5,0 

      Cheltuieli, total   8696,4 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei 5001 467,0 

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 434,6 

Politici şi management  în domeniul dezvoltării regionale si 

constructiilor  6101 404,5 

Dezvoltarea drumurilor 6402 7198,8 

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 

cadastrului 6901 191,5 

Ocrotirea săntăţii 07   

      Resurse, total   317,0 

            Resurse generale 1 317,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

      Cheltuieli, total   317,0 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 317,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 

ocrotirii sănătății 8019   

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   3037,9 

            Resurse generale 1 3027,9 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total   3037,9 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 413,9 

Dezvoltarea culturii 8502 438,5 

Sport 8602 2011,6 
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Tineret 8603 173,9 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   69050,9 

            Resurse generale 1 66684,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2366,5 

      Cheltuieli, total   69050,9 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1090,7 

Educație timpurie 8802 2352,3 

Învățămînt primar 8803 1057,0 

Învățămînt gimnazial 8804 32764,4 

Învățămînt liceal 8806 24485,8 

Servicii generale în educaţie 8813 1262,5 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 5980,4 

Curriculum 8815 57,8 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total   13154,4 

            Resurse generale 1 11286,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1868,4 

      Cheltuieli, total   13154,4 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 999,1 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 1342,9 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 9020,3 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1628,4 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 163,7 
 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 

 

Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare 

finanţate din bugetul raional pe anul 2018 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul 

serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

  Instituţiile-arendatori:  

1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat 

de spaţiu acordat de instituţiile publice: 
 

- amplasate în oraşul Ocniţa 175,75 

- amplasate în oraşele Otaci şi Frunză 133,15 
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     -    amplasate în sate 44,75 

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în 

legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus 

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de 

instituţiile publice  
după fact 

Aparatul Preşedintelui raionului: 

3 142310 Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi 

valorificarea documentelor 

În baza 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.627 din 

12.07.2010 

4 142310 Veniturile de la serviciile aferente procesului de 

privatizare lei/ 1 caz 
37,00 

5 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a 

instituţiilor publice ale Consiliului raional (lei/km) 
2,40 

Şcolile primare-grădiniţe finanţate din bugetul raional: 

6 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă 

preşcolară (lei/copil/zi)  

Conform 

ordinelor 

Ministrului 

Educaţiei  

Gimnaziile şi liceele finanţate din bugetul raional: 

7 142310 Plata părinţilor pentru asigurarea, la cerere, a elevilor 

claselor V-XII cu dejunuri calde (lei/zi)  
8,80 

Şcoala de arte Ocniţa: 

8 142310 Plata lunară pentru instruirea copiilor în şcolile muzicale 

şi arte plastice: 
 

9  - Ocniţa   pian,  acordeon 135,00 

10  - Ocniţa canto 135,00 

11  - Ocniţa vioară, ţambal 125,00 

12  - Ocniţa instrumente aerofone 125,00 

13  - Ocniţa  coregrafie 100,00 

14  - Ocniţa  arte plastice 115,00 

15  - Gîrbova  coregrafie 100,00 

16  - Hădărăuţi coregrafie 100,00 

17  - Bîrnova  coregrafie 100,00 

Şcoala muzicală Otaci: 

18 142310 
Plata lunară pentru instruirea copiilor în şcolile muzicale 

şi arte plastice: 
 

19  - Otaci  pian 137,00 

20  - Otaci  canto 115,00 

21  - Otaci  instrumente aerofone 115,00 

22  - Otaci secţia instrumente populare 137,00 

Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport: 

23 142310 Venituri de la organizarea odihnei de vară pentru elevi şi 

copii - o foaie 

 

250,00 

24 142310 

Taxa pentru serviciile de personalizare a duplicatelor 

actelor de studii şi certificatelor de grade didactice  

În baza 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.373 din 

12.04.2006 

25 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport 

(autobus cu capacitate de peste 20 locuri) a instituţiilor 
4,80 
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publice ale Consiliului raional pentru transportarea 

elevilor şi profesorilor (lei/km) 

26 142310 Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport 

(microautobus cu capacitatea de pînă la 20 locuri) a 

instituţiilor publice ale Consiliului raional pentru 

transportarea elevilor şi profesorilor (lei/km) 

2,40 

Şcoala sportivă Ocniţa 

27 142310 Plata de abonament pentru utilizarea unei săli de sport, 

achitată de grupuri de persoane, ce nu sînt înscrise în 

listele elevilor şcolii sportive: (lei/oră/sală/grup) 

45,00 

28 142310 Plata de abonament pentru ocupare individuală în  sălile 

de sport, achitată de persoane ce nu sînt înscrise în listele 

elevilor şcolii sportive (lei/oră/persoană): 

- Adulţi 

 

 

 

10,00 

Azilul pentru bătrîni din s. Calaraşeuca: 

29 142310 Plata lunară pentru întreţinerea în azilurile de bătrîni 

percepută de la persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi 

solitare, internate pe perioade nedeterminate (% din 

pensie) 

75% 

30 142310 Plata lunară pentru întreţinerea în azilurile de bătrîni 

percepută de la persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi 

solitare, internate pe perioade determinate (% din pensie) 

85% 

 

 

31 142310 Plata lunară pentru întreţinerea în azilurile de bătrîni 

percepută de la persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi 

internate pe perioade nedeterminate, care au copii şi rude 

datoare conform legii să le întreţină, însă fac parte din 

familii în situaţie de risc (% din pensie) 

85% 

32 142310 Plata lunară pentru întreţinerea în azil a persoanelor ce au 

copii sau alte rude, care sînt datori conform legii să-i 

întreţină  

(Persoanele date sînt scutite de plata a 75% din pensie) 

5681,00 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru: 

33 142310 Autentificarea dreptului deţinătorului de teren aferent 

caselor de locuit particulare pentru persoane fizice, cote 

mici şi echivalente în baza hotarelor generale 
150,00 

34 142310 Întocmirea-coordonarea documentelor necesare pentru 

vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor din 

proprietatea UAT pînă la 0,5 ha inclusiv: 
250,00 

35  De la 0,5 ha – pînă la 1 ha inclusiv: 740,00 

36  Pentru fiecare hectar  mai mult de  1  ha: 37,00  

37 142310 Autentificarea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

aferente 
250,00 

38 142310 Întocmirea-coordonarea documentelor necesare pentru 

vînzarea-cumpărarea loturilor de teren a întovărăşirilor 

pomicole (pentru un sector) 

110,00 

39 142310 Autentificarea dreptului deţinătorului de teren pentru 

loturile din întovărăşirile pomicole (pentru un sector) 
114,00 

40 142310 Perfectarea unui contract de arendă a unui lot de pămînt 

din proprietatea UAT pentru: 

 

41  Persoane fizice 110,00 
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42  

 

Persoane juridice 240,00 

43 142310 Evaluarea terenurilor agricole, întocmirea borderoului de 

calcul al preţului normativ al terenului 
45,00 

44 142310 Pregătirea documentelor privind atribuirea terenurilor 

pentru proiectare şi construcţie de obiective în cadrul 

prezentării dosarelor cadastrale spre aprobare Guvernului 

Republicii Moldova: 

 

45  Pînă la 1 ha inclusiv 1756,00 

46  De la 1 ha pînă la 3 ha inclusiv 1879,00 

47  Pentru fiecare hectar  mai mult de  3  ha: 

 

87,80 

48 142310 Coordonarea schemelor şi proiectelor de atribuire a 

terenurilor sub construcţii 
80,00 

49 142310 Coordonarea schemelor şi proiectelor de atribuire a 

terenurilor sub reţele de gaz 
40,00 

50 142310 Organizarea şi efectuarea lucrărilor cadastrale – 

inventarierea terenurilor  

(conform 

contractului) 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 
Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 
Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul raional pe anul 2018 

                                                                                                            (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei Cod 

Grupa 

funcţiei 

Suma preconizată spre încasare 

pe subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse 

atrase 

pentru  

proiecte    

finanţate 

din 

surse 

externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 0111  459,0  

2 Serviciul relaţii funciare şi cadastru 0419  5,0  

3 Şcoala sportivă Ocniţa 0812  10,0  

4 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 0911  50,4  

5 Şcoala primară-grădiniţă Frunză 0911  50,0  

6 Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 0911  46,5  

7 Gimnaziul Bîrnova 0921  110,0  

8 Gimnaziul Gîrbova 0921  45,1  
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9 Gimnaziul Hădărăuţi 0921  100,3  

10 Gimnaziul Mereşeuca 0921  33,1  

11 Gimnaziul „Olga Cobîleanscaia”, Unguri 0921  84,3  

12 Gimnaziul Verejeni 0921  10,0  

13 Gimnaziul „Petru Zadnipru” Sauca 0921  511,6  

14 Liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. 

Ocniţa 

0922  30,0  

15 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. 

Otaci 

0911  16,2  

16 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. 

Otaci 

0922  45,0  

17 Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. 

Ocniţa 

0922  493,0  

18 Liceul teoretic Rujniţa 0922  90,0  

19 Serviciul transport elevi 0921  102,0  

20 Aparatul Direcţiei învăţămînt 0950  40,0  

21 Aparatul Direcţiei învăţămînt 0989  15,0  

22 Şcoala de arte „Teodor Negară” or. 

Ocniţa 

0950  390,0  

23 Şcoala de muzică Otaci 0950  104,0  

24 Azilul de bătrîni şi invalizi Calaraşovca 1012  240,0  

25 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei 

1070 1628,4   

Total  1628,4 3080,5 0,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 

 
Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 
Sinteza veniturilor şi cheltuielilor 

Fondului local de susţinere socială a populaţiei pe anul 2018 

 (miilei) 

Venituri/Cheltuieli Suma 

Total venituri, dintre care 1628,4 

- transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei 1583,4 

- încasări din taxa la cumpărarea valutei străine 45,0 

Total cheltuieli 1628,4 

 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
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Anexa nr. 7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 

Plafonul datoriei bugetului raional  

şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul raional  

 
Indicatorii Sold la 31.12.2018 

Împrumuturi contractate 7080,0 mii lei (382,3 mii USD) 

Garanţii acordate 0 mii lei 

 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 
Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional pe anul 2018 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod ORG 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Aparatul Preşedintelui raionului 11609 36,50 

2 Direcţia Finanţe 13570 15,00 

3 Direcţia Economie 11924 5,00 

4 Centrul metodic al Direcţiei învăţămînt 11927 5,00 

5 Serviciul asistenţă psihopedagogică 13571 6,50 

6 Aparatul Direcţiei învăţămînt 04026 16,75 

7 Serviciul transport elevi Ocniţa 15105 14,12 

8 Orchestra de muzică populară „Rapsozii Nordului” 

Ocniţa 

12085 8,50 

9 Aparatul Serviciului cultură 04055 4,00 

10 Casa de copii de tip familial Corestăuţi 15577 1,00 

11 Azilul de bătrîni şi invalizi Calaraşovca 13722 16,50 

12 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 13712 76,00 

13 Serviciul de asistenţă socială comunitară 13714 24,00 

14 Serviciul de ortopedie şi protezare 13716 0,50 

15 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 13717 6,75 

16 Serviciul de asistenţă personală 13719 28,00 

17 Aparatul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei 03863 11,00 

18 Direcţia agricultură, alimentaţie şi privatizare 13551 5,00 

19 Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 11925 4,00 
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20 Serviciul relaţii funciare şi cadastru 11923 2,00 

Total x 286,12 

Notă: Numărul de unităţi de personal pe instituţiile de învăţămînt de toate tipurile se 

stabileşte şi se modifică conform tarificaţiilor aprobate de Direcţia învăţămînt şi de 

Secţia cultură pentru instituţiile din subordine. 

   

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 

 
Anexa nr. 9 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 

Repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii  

pe instituţii şi destinaţii pe anul 2018 

 

Instituţia Destinaţia 
Suma, 

mii lei 

 
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății, din care: 

317,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Organizarea campaniilor de donare a sîngelui 

(IMSP Spitalul raional Ocniţa) 

45,0 

 
Asigurarea pruncilor pînă la 1 an din familii social 

vulnerabile cu hrană artificială, total, inclusiv: 

272,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Ocniţa) 

193,2 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Otaci) 

62,8 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Frunză) 

16,0 

 

Secretarul Consiliului raional     Alexei Galuşca 
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Anexa nr. 10 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

 
Bugetele instituţiilor de învăţămînt 

 preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, finanţate din bugetul raional pe anul 2018 

 

                                                                                                                                                                                                                     (mii lei)    

Instituţia 

Total 

bugetul 

instituţiei 

inclusiv: 

Mijloace 

calculate 

conform 

formulei 

din 

transferu

ri 

categoria

le 

Mijloace repartizate din componenta 

raională 

Mijloac

e 

repartiz

ate din 

fondul 

educaţi

e 

incluziv

e 

Mijloace din contul altor 

transferuri pentru învăţămînt, cu 

excepţia celor categoriale 

Mijloace 

pentru 

alimentaţ

ia 

elevilor 

claselor 

V-IX din 

familii 

social-

vulnerabi

le 

Resurse

le 

atrase 

de 

instituţi

i din 

prestare

a 

serviciil

or 

contra 

plată,  

chirie şi 

donaţii 

Pentru 

procurări 

mijloace 

fixe, 

investiţii 

şi 

reparaţii 

capitale, 

inclusiv 

proiectăr

i şi 

contribuţ

ii la 

proiecte 

Pentru 

transpo

rtarea 

elevilor 

Pentru 

întreţin

erea 

căminel

or 

Pentru 

acoperi

rea  

deficitu

lui 

Mijloace 

pentru 

alimentaţ

ia 

copiilor 

de 

clasele       

I-IV 

Mijloace 

pentru 

realizarea 

măsurii 

prevăzute 

de art 134 

(7) din 

Codul 

educaţiei 

şi pentru 

studierea 

limbilor 

minorităţil

or 

naţionale 

Mijloace 

pentru 

funcţiona

rea 

instituţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Învăţămîntul preşcolar 2352,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2189,2 0,0 163,1 

Şcoala primară-grădiniţă 

Codreni 634,7                 584,3   50,4 
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Şcoala primară-grădiniţă 

Frunză 728,4                 678,4   50,0 

Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşeuca 819,8                 773,3   46,5 

Liceul “Mihai Eminescu” 

or. Otaci (grupa 

pregătitoare) 169,4                 153,2   16,2 

Învăţămîntul primar 1057,0 477,2 0,0 0,0 0,0 530,1 0,0 43,7 6,0 0,0 0,0 0,0 

Şcoala primară-grădiniţă 

Codreni  524,6 238,6       263,4   22,6         

Şcoala primară-grdiniţă 

Frunză 532,4 238,6       266,7   21,1 6,0       

Învăţămîntul gimnazial 31444,2 25121,1 220,0 1142,8 0,0 1436,5 617,0 1333,3 363,4 0,0 213,7 996,4 

Gimnaziul Berezovca 940,7 662,5       233,5   40,6     4,1   

Gimnaziul Bîrnova 2307,8 1996,7         73,5 112,9     14,7 110,0 

Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşeuca 1614,0 1525,0           76,7     12,3   

Gimnaziul Corestăuţi 1126,6 862,8       173,0 36,0 46,6     8,2   

Gimnaziul „Emil Loteanu” 

s. Clocuşna 2234,6 2068,4           132,4 18,3   15,5   

Gimnaziul Gîrbova 1959,7 1140,1 220,0     484,3   43,6 13,5   13,1 45,1 

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 1976,4 1760,8   3,2     111,2 73,7 11,1   16,4   

Gimnaziul Hădărăuţi 2022,5 1719,8         85,7 91,8 13,4   11,5 100,3 

Gimnaziul Lencăuţi 743,6 708,7           31,6     3,3   

Gimnaziul Mereşeuca 987,3 862,8         33,5 49,7     8,2 33,1 

Gimnaziul Mihălăşeni 1466,6 1371,2         31,9 51,2     12,3   

Gimnaziul Naslavcea 1243,6 770,3       435,6   27,1     10,6   

Gimnaziul „Olga 

Cobăleanschi” s. Unguri 2187,1 1648,1       110,1 31,9 88,8 211,6   12,3 84,3 

Gimnaziul „Petru Zadnipru” 

s. Sauca 2724,9 2017,2   0,9     73,5 96,3     25,4 511,6 
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Gimnaziul “Ştefan cel 

Mare” s. Lipnic 1827,1 1689,1         33,1 91,8     13,1   

Gimnaziul Vălcineţ 2176,2 1955,6   0,9     39,5 96,3 71,6   12,3   

Gimnaziul "Alexandru 

Gropa" s. Verejeni 882,2 785,7           64,7 16,9   4,9 10,0 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. 

Dîngeni 1756,3 1576,3         67,2 90,3 7,0   15,5   

Serviciul transport elevi 1239,8     1137,8               102,0 

Direcţia învăţămînt 27,2             27,2         

Învăţămîntul liceal 22805,4 20174,1 0,0 10,5 125,3 0,0 410,7 1256,4 80,4 0,0 90,0 658,0 

Liceul “Constantin Stamati” 

s. Ocniţa 3742,1 3411,5   3,2     99,3 194,1 21,7   12,3   

Liceul “Gheorghe 

Biruitorul” or. Ocniţa 5552,7 5123,6   3,2     73,5 272,4 9,9   40,1 30,0 

Liceul “Mihai Eminescu” 

or. Otaci 5089,5 4395,7   0,9 125,3   71,1 389,7 41,3   20,5 45,0 

Liceul „Mihail Sadoveanu” 

or. Ocniţa 5246,1 4447,0         63,8 233,2 7,5   1,6 493,0 

Liceul Rujniţa 3175,0 2796,3   3,2     103,0 167,0     15,5 90,0 

Total pe raion 57658,9 45772,4 220,0 1153,3 125,3 1966,6 1027,7 2633,4 449,8 2189,2 303,7 1817,5 

 

Secretarul Consiliului raional      Alexei Galuşca 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului raional 

nr. 8/__ din __ decembrie 2017  

Programul împrumuturilor pe anul 2018 

 
Nr. Denumirea 

creditorului 

Destinaţia împrumutului  Suma 

împrumutului 

Moneda 

împrumutului  

Condiţii de creditare 

Valorificarea 

împrumutului 

(perioada) 

Data scadenţei 

împrumutului  

Anul 

începerii 

rambursării 

Rata 

dobînzii 

 Împrumuturi interne/externe contractate în trecut şi care sînt în vigoare la situaţia din 01 ianuarie 2018: 

1 Ministerul 

Finanţelor 

Îmbunătăţirea sistemelor 

de încălzire la obiectele 

publice de menire socială 

700867,31 Dolari SUA 2010-2011 15 octombrie 

2024 

2014 1,5 % 

 Împrumuturi ce urmează a fi contractate în anul 2018: 

 - - - - - - - - 

 

Secretarul Consiliului raional                            Alexei Galuşca 

 


