
 

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL 

ŞTEFAN–VODĂ 

 
             

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

РАЙОНHЫЙ СОВЕТ 

ШТЕФАН–ВОДЭ 

 

 

DECIZIA nr. 3/2 

din 09 iunie 2017 

 

Cu privire  la modificarea deciziei  

Consiliului raional Ştefan Vodă nr.2/2 

din 14.04.2017 ”Cu privire la corelarea  

bugetului raional pe anul 2017” 

 

Ținând cont de demersurile parvenite din partea instituţiilor bugetare, primăriilor; 

În conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanţele publice locale şi art.61 din Legea nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi 

responsabilităţi bugetar-fiscale; 

În temeiul art.43, alin.(1), lit. b) şi art.46 alin. (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Transferuri primite între 

bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale” CodEco 193120 “Transferuri 

capitale primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul II şi bugetele locale de 

nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale” cu 65,0 mii lei, alocate din contul 

mijloacelor financiare ale bugetului primăriei s. Feștelița pentru efectuarea cheltuielilor ce ţin de 

achitarea datoriei pentru servicii de proiectare a reparaţiei capitale a Gimnaziului „Vasile Moga 

”, s. Feștelița. 

2.  Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Venituri din vânzarea 

mărfurilor și serviciilor” compartimentul „Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către 

instituțiile bugetare” (venituri colectate ) Cod Eco 142310 “Încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată” ale Centrului de asistenţă socială pentru persoane vârstnice şi cu dizabilităţi din s. 

Talmaza în sumă totală de 112,0 mii lei în scopul finanțării cheltuielilor ce ţin de întreţinerea 

acestei instituţii. 

3. Se modifică pct.5 alin.(20) din decizia Consiliului raional 1/3 din 02.03.2017“Cu privire la 

modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.5/5 din 15.12.2016 “Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pe anul 2017”, după cum urmează: 

- Textul „350,0 mii lei Gimnaziului „Vasile  Moga”, s. Feștelița, pentru construcția grupului 

sanitar” se substituie cu textul: “350,0 mii lei, Gimnaziului „Vasile Moga”, s. Feștelița, pentru 

finanţarea cheltuielilor, inclusiv: 228,4 mii lei pentru reparaţia capitală a grupurilor sanitare; 

105,0 mii lei pentru reparaţia sistemului de canalizare; 16,6 mii lei pentru construcţia haznalei a 

instituţiei”. 

 

4. Se modifică pct.5 alin.(2) din decizia Consiliului raional 2/1 din 14.04.2017 “Cu privire la 

modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.5/5 din 15.12.2016 “Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pe anul 2017”, după cum urmează: textul „240,0 mii lei IP Liceul 

Teoretic ,,Maria Bieșu”din s. Volintiri pentru reparația capitală a acoperișului atelierului de 

meserii, în care se află sala de sport a instituției ”,  se exclude. 

5. Se restabilesc la bugetul de stat Transferuri curente primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială neutilizate 

pe parcursul anilor 2015-2016 în sumă totală de 670,2 mii leu, care au contribuit la formarea 
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soldului mijloacelor băneşti în urma executării bugetului raional pe anul 2016, inclusiv: a. 2015 - 

393,0 mii lei,  a.  2016 - 277,2  mii lei. 

6. Se distribuie mijloace bugetare din soldul mijloacelor băneşti format în urma executării 

bugetului raional pe anul 2016, după cum urmează: 

- 53,7 mii le, Secției administrativ-militare Ștefan Vodă pentru reparația capitală a sediului 

(schimbarea geamurilor, reparația tencuielii exterioare a pereților);  

- 240,0 mii lei primăriei s. Volintiri pentru reparația acoperișului atelierului de meserii al 

Liceului Teoretic ,,Maria Bieșu”; 

- 100,0 mii lei primăriei s. Căplani pentru acoperirea parțială a costului proiectului de drum de la 

traseul central până la satul Căplani cu o lungime de 6,8 km şi din s. Căplani până la hotar cu 

Ucraina cu o lungime de 3,1 km; 

- 100,0 mii lei primăriei s. Ștefănești, contribuție pentru elaborarea proiectului tehnic la reparația 

drumului Ștefan Vodă-Ștefănești-Volintiri; 

- 100,0 mii lei primăriei s. Volintiri, contribuție pentru elaborarea proiectului tehnic la reparația 

drumului Ștefan Vodă-Ștefănești-Volintiri; 

- 7,1 mii lei Gimnaziului „Vasile  Moga ”, s. Feștelița, pentru reparaţia acoperişului terasei, 

afectate în urma ninsorilor abundente din 20-21 aprilie 2017; 

- 50,0 mii lei IM Centrul Stomatologic raional Ștefan Vodă pentru reparația capitală a sediului 

(schimbarea gemurilor, termoizolarea pereților); 

- 17,0 mii lei Şcolii sportive pentru reparaţia stadionului din or. Ștefan Vodă; 

- 105,0 mii lei IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă pentru efectuarea reparaţiei blocurilor sanitare 

ale secţiei boli infecţioase; 

-70,0 mii lei IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă pentru achitarea contribuţiei în scopul 

implementării Proiectului  “Reparaţia secţiei internare a Spitalului raional Ştefan Vodă cu acţiuni 

de replanificare” (Continuarea proiectului “Reparaţia blocului curativ cu cinci nivele ale 

Spitalului raional Ştefan Vodă cu acţiuni de replanificare a saloanelor”) : 

-  30,0 mii lei Gimnaziului  din s. Ștefănești pentru schimbarea a 3 geamuri şi o uşă la sala de 

sport; 

- 50,0 mii lei IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă pentru reparaţie capitală a sediului OMF 

Răscăieţi; 

- 12,0 mii lei Liceului Teoretic „Maria Bieşu” s. Volintiri pentru achitarea contribuţiei în cadrul 

proiectului „Promovarea drepturilor sănătoase durabile prin intermediul unui spaţiu accesibil de 

sănătate”; 

- 100,0 mii lei Gimnaziului „Anatol Sîrghi”, s. Talmaza, pentru schimbarea a 15 geamuri şi o uşă 

în scopul reducerii consumului de energie termică în perioada rece a anului;  

- 170,0 mii lei pentru procurarea şi instalarea gardului la căminul Liceului Teoretic „Ştefan 

Vodă”, or. Ștefan Vodă; 

- 50,0 mii lei Gimnaziului „Mihai Viteazul”, s. Carahasani pentru reparaţia capitală a depozitului 

alimentar din cantina instituţiei; 

- 484,0 mii lei Gimnaziului „Mihai Sîrghi”, s. Cioburciu pentru reparaţia capitală sistemei de 

încălzire cu instalarea centralei termice pe gaze naturale;   

- 50,0 mii lei Gimnaziului „Ştefan Culea” din s. Tudora pentru reparaţia acoperișului instituției, 

deteriorat în urma ninsorilor abundente din 20-21 aprilie 2017; 

- 283,0 mii lei Gimnaziului „Ecaterina Malcoci”, s. Crocmaz, pentru reparația capitală a 

acoperișului; 

- 354,0 mii lei Şcolii primare „Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă pentru schimbarea 

geamurilor, uşilor  și reparația capitală a depozitului alimentar; 

- 155,0 mii lei Gimnaziului „Ion Creangă”, s. Copceac, pentru schimbarea geamurilor şi a uşilor; 

- 5,0 mii lei dnei Nelea Bojoncă, locuitoarea or. Ștefan Vodă, tânăr specialist al IMSP Spitalul 

raional – medic fiziopneumolog, pentru gazificarea casei de locuit. 
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7. Se distribuie mijloace financiare în sumă de 400,0 mii lei din contul mijloacelor nedistribuite 

ale transferurilor categoriale destinate învățământului primar, secundar general din componenta 

raională, aprobată in bugetul raional pe anul 2017, după cum urmează: 

- 200,0 mii lei Gimnaziului „Ion Creangă”, s. Ermoclia, pentru izolarea termică a pereților 

clădirii gimnaziului; 

- 200,0 mii lei Liceului Teoretic „Ştefan Vodă”, or. Ștefan Vodă, pentru reparaţia capitală a 

exteriorului clădirii. 

8. Ținând cont de cele expuse în pct.1-7, se modifică și se completează anexele nr.1, nr.2, nr.3 și 

nr.4 la decizia Consiliului  raional nr.5/5 din 15 decembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea 

bugetului raional pe anul 2017”, după cum urmează: 

 -a)  Anexa nr.1 se modifică și se prezintă în redacție nouă, după cum urmează: 

 

Anexa nr. 1 

la decizia  Consiliului  raional  

Ștefan Vodă  nr.3/2  din 09.06.2017 

Indicatori generali și sursele de finanțare ale bugetului 

raional pentru anul 2017 

 

Denumirea 
 

 

Cod 

Eco 

 

Suma, 

 mii lei 

I.VENITURI, total  143025,5 

Inclusiv transferuri de la bugetul de stat  130870,8 

II. CHELTUIELI, total  151618,7 

III. SOLD BUGETAR  -8593,2 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total  8593,2 

Inclusiv conform clasificației economice ( 

K3) 

  

Împrumuturi recreditate între bugetul de 

stat și bugetele locale 

561 -2329,3 

Sold de mijloace bănești la începutul 

perioadei 

910 11903,6 

Sold de mijloace bănești la sfârșitul 

perioadei 

930 -981.1 

   

   

 

- b)  Anexa nr.2 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

 

Anexa nr. 2 

la decizia  Consiliului  raional Ștefan Vodă 

 nr. 3/2 din_09.06.2017 

 

Veniturile ale bugetului raional conform clasificației economice pentru anul 2017 

 

Denumirea CodEco (k4) Suma, mii lei 

Impozite și taxe   

Impozit pe venitul persoanelor fizice  1111 6632,0 

Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1146 520,0 

total:  7152,0 

Alte venituri   

Taxe și plăți administrative 1422 85,0 
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Comercializarea mărfurilor și 

serviciilor de către instituțiile 

bugetare 

1423 1996,3 

Amenzi și sancțiuni contravenționale 1431 90,0 

Amenzi pentru încălcarea traficului 

rutier  

1432 100,0 

Donații voluntare pentru cheltuieli 

curente 

1441 322,1 

Donații voluntare pentru cheltuieli 

capitale 

1442 2344,3 

total:  4937,7 

Transferuri primite între bugetul de 

stat și bugetele locale 

  

Transferuri primite între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II 

1911 129112,1 

Transferuri primite între instituțiile 

bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II 

1913 1758,7 

Transferuri primite între bugetele 

locale de nivelul II şi bugetele locale 

de nivelul I în cadrul unei unităţi 

administrativ-teritoriale 

1931 65,0 

total :  130935,8 

   

TOTAL  VENITURI:  143025,5 

 

Anexa nr. 2–a 

 la decizia  Consiliului  raional 

Ștefan Vodă 

 nr.3/2 din 09.06. 2017 

 

Veniturile ale bugetului raional conform clasificației economice pentru anul 2017 

 

Denumirea Cod Eco 

(k6) 

Suma, 

mii lei 

Impozite și taxe   

Impozit pe venitul persoanelor fizice  1111 6632,0 

Impozit pe venit din salariu 111110 6274,0 

Alte impozite pe venit: 111121 358,0 

Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1146 520,0 

Taxa pentru apă 114611 506,0 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 8,0 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 

 

6,0 

Alte venituri   

Taxe și plăți administrative 1422 85,0 

Plata pentru certificatele de urbanism și 

autorizările de construire sau desființare încasată 

în bugetul local de nivelul II 

142214 5,0 

Taxa de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 

142245 80,0 

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de 

către instituțiile bugetare 

1423 1996,3 
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Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 1598,0 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 

public 

142320 398,3 

Amenzi și sancțiuni contravenționale 1431 90,0 

Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în 

bugetul local de nivelul II 

143120 90,0 

Amenzi pentru încălcarea traficului rutier  1432 100,0 

Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi 

control ale traficului rutier 

143220 100,0 

Donații voluntare pentru cheltuieli curente 1441 322,1 

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse externe pentru instituțiile bugetare  

144124 322,1 

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 2344,3 

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din 

surse externe pentru instituțiile bugetare  

144224 2344,3 

Total venituri :  12089,7 

- inclusiv venituri colectate  4662,7 

Transferuri primite între bugetul de stat și 

bugetele locale 

 130935,8 

Transferuri primite între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II 

1911 129112,1 

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul 

de stat către bugetele UAT pentru învățământul 

preşcolar, primar, secundar, general, special şi 

complementar (extraşcolar) 

191111 90803,6 

 

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul 

de stat către bugetele locale de nivelul II pentru 

asigurarea şi asistenţa socială 

191112 3331,1 

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul 

de stat către bugetele locale de nivelul II pentru 

şcoli sportive 

191113 2604,8 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

II pentru infrastructura drumurilor 

191116 11082,7 

Transferuri cu destinaţie generală de la bugetul 

de stat către bugetele locale de nivelul II 

191131 21020,3 

Alte transferuri curente primite cu destinaţie 

generală de la bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II 

191139 269,6 

Transferuri primite între instituțiile bugetului de 

stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II 

1913 1758,7 

Transferuri curente  primite cu destinație 

specială între instituțiile bugetului de stat și 

instituțiile bugetelor locale de nivelul II 

191310 1758,7 

Transferuri primite între instituţiile bugetelor 

locale de nivelul II şi instituţiile bugetelor locale 

de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-

teritoriale 

1934 65,0 

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

specială între bugetele locale de nivelul II şi 

bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi 

administrativ-teritoriale 

193120 65,0 
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TOTAL GENERAL VENITURI 

: 

 143025,5 

 

c)  Anexa nr.3 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

Anexa nr.3  

la decizia Consiliului raional  

Ștefan Vodă  

nr.3/2 din 09.06.2017 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017 

 

 

Denumirea Cod Suma, 

mii 

lei 

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-

3

1

9

2 

151618,7 

cheltuieli de personal, în total 21 90146,2 

Investiţii capitale, în total 3192 16,6 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01  

Resurse, total  10222,8 

Resurse generale 1 9914,5 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 

2 308,3 

Cheltuieli, total  10222,8 

Exercitarea guvernării 0301 5791,1 

Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării 

0302 1976,4 

Politici şi management în domeniul bugetar-

fiscal 

0501 1273,6 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 

0802 620,7 

Datoria internă a APL 1703 561,0 

Apărare naţională 02  

Resurse, total  271,4 

Resurse generale 1 271,4 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 

2 - 

Cheltuieli, total  271,4 

Servicii de suport în domeniul apărării 

naţionale 

3104 271,4 

Servicii în domeniul economiei 04  

Resurse, total  13018,5 

Resurse generale 1 13018,5 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 

2 - 

Cheltuieli, total  13018,5 

Politici şi management în domeniul 

macroeconomic şi de  dezvoltare a economiei  

5001 437,5 
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Politici şi management în domeniul 

agriculturii 

5101 774,2 

Politici şi management în domeniul 

dezvoltării regionale şi  construcţiilor 

6101 537,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 11082,7 

Politici şi management în domeniul 

geodeziei, cartografiei  şi cadastrului 

6901 187,1 

Ocrotirea sănătăţii 07  

Resurse, total  643,6 

Resurse generale 1 643,6 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 

2 - 

Cheltuieli, total  643,6 

Programe naţionale şi speciale în domeniul 

ocrotirii sănătăţii 

8018 204,6 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății  

8019 439,0 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 08  

Resurse, total  3955,3 

Resurse generale 1 3955,3 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 

2 - 

Cheltuieli, total  3955,3 

Politici şi management în domeniul culturii 8501 502,7 

Dezvoltarea culturii 8502 423,9 

Protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural naţional 

8503 175,9 

Susţinerea culturii scrise 8504 50,0 

Sport 8602 2752,8 

Tineret 8603 50,0 

Învățământ 09  

Resurse, total  104868,4 

Resurse generale 1 101028,1 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 

2 3840,3 

Cheltuieli, total  104868,4 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 2979,8 

Învățământ primar 8803 3951,1 

Învățământ gimnazial 8804 55556,2 

Învățământ special 8805 4504,9 

Învățământ liceal 8806 25631,7 

Servicii generale în educaţie 8813 844,5 

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor 

dotaţi 

8814 11207,1 

Curriculum 8815 193,1 

Protecţie socială 10  

Resurse, total  18638,7 

Resurse generale 1 16285,9 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 

2 2352,8 

Cheltuieli, total  18638,7 

Politici şi management în domeniul protecţiei 9001 838,2 
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sociale 

Protecţie a persoanelor în etate 9004 1213,6 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 6715,1 

Protecție în domeniul asigurării cu locuințe   9009 111,7 

Asistență socială a persoanelor cu necesităţi 

speciale 

9010 7278,7 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 2070,5 

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi 

9013 30,0 

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 380,9 

 

 

Cheltuielile bugetului raional 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe 

pe anul 2017 
 

Denumirea Cod Suma, 

mii 

lei 

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-

3

1

9

2 

151618,7 

cheltuieli de personal, în total 21 90146,2 

Investiţii capitale, în total 3192 16,6 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01  

Resurse, total  10222,8 

Resurse generale 1 9914,5 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 308,3 

Cheltuieli, total  10222,8 

Exercitarea guvernării 0301 5791,1 

Aparatul Președintelui  3932,1 

Activități centralizate  1859,0 

Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării 

0302 1976,4 

Serviciul de deservire a clădirilor  1976,4 

Politici şi management în domeniul bugetar-

fiscal  

0501 1273,6 

Direcția Finanțe  1273,6 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 

0802 620,7 

Fondul de rezervă  620,7 

Datoria internă a APL 1703 561,0 

Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate   561,0 

Apărare naţională 02  

Resurse, total  271,4 

Resurse generale 1 271,4 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  271,4 

Servicii de suport în domeniul apărării 

naţionale 

3104 271,4 
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Secția administrativ militară  271,4 

Servicii în domeniul economiei 04  

Resurse, total  13018,5 

Resurse generale 1 13018,5 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  13018,5 

Politici şi management în domeniul 

macroeconomic şi de  dezvoltare a economiei  

5001 437,5 

Direcția economie și atragerea investițiilor  437,5 

Politici şi management în domeniul 

agriculturii 

5101 774,2 

Direcția agricultură și alimentație  774,2 

Politici şi management în domeniul dezvoltării 

regionale şi  construcţiilor 

6101 537,0 

Direcția construcții, gospodărie comunală și 

drumuri 

 537,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 11082,7 

Implementarea programelor de construcție, 

reparație și întreținere a drumurilor publice 

 11082,7 

Politici şi management în domeniul geodeziei, 

cartografiei  şi cadastrului 

6901 187,1 

Serviciul relații funciare și cadastru  187,1 

Ocrotirea sănătăţii 07  

Resurse, total  643,6 

Resurse generale 1 643,6 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  643,6 

Programe naţionale şi speciale în domeniul 

ocrotirii sănătăţii 

8018 204,6 

Programe de sănătate cu destinație specială  204,6 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății 

8019 439,0 

Consolidarea bazei tehnico-materiale  439,0 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 08  

Resurse, total  3955,3 

Resurse generale 1 3955,3 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  3955,3 

Politici şi management în domeniul culturii 8501 502,7 

Direcția cultură, tineret, sport și turism  502,7 

Dezvoltarea culturii 8502 418,9 

Activități culturale  350,0 

Colectivul popular Crescendo  68,9 

Protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural naţional 

8503 175,9 

Muzeul Ștefan Vodă  94,7 

Muzeul Răscăieți  37,6 

Muzeul Crocmaz  43,6 

Susţinerea culturii scrise 8504 50,0 

Subvenționarea edițiilor periodice (IP “Prier”)  50,0 

Sport 8602 2752,8 

Activități sportive  120,0 
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Școala sportivă  2632,8 

Tineret 8603 50,0 

Activități pentru tineret  50,0 

Învățământ 09  

Resurse, total  104868,4 

Resurse generale 1 101028,1 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 3840,3 

Cheltuieli, total  104868,4 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 2979,8 

Direcția Generală Educație  2979,8 

Învățământ primar 8803 3951,1 

Școala primară”Gr. Vieru” Ștefan Vodă  3951,1 

Învățământ gimnazial 8804 55566,2 

Gimnazii  55566,2 

Învățământ special 8805 4504,9 

Școala auxiliară-internat Popeasca  4504,9 

Învățământ liceal 8806 25631,7 

Întreținerea căminului  851,8 

Licee  23503,4 

Transportarea elevilor  1000,0 

Formarea componentei UAT  276,5 

Formarea fondului de educație incluzivă  - 

Servicii generale în educaţie 8813 844,5 

Serviciul de asistență psihopedagogică  844,5 

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor 

dotaţi 

8814 11207,1 

Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă  4861,0 

Școala de arte din Olănești  2776,6 

Centrul de creație  1155,2 

Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza  2395,0 

Susținerea elevilor dotați  19,3 

Curriculum 8815 193,1 

Desfășurarea examenelor de absolvire  193,1 

Protecţie socială 10  

Resurse, total  18638,7 

Resurse generale 1 16285,9 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 2352,8 

Cheltuieli, total  18638,7 

Politici şi management în domeniul protecţiei 

sociale 

9001 838,2 

Direcția Asistență socială și protecția familiei  838,2 

Protecţie a persoanelor în etate 9004 1213,6 

Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice 

și cu dizabilități Talmaza 

 1213,6 

 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 6715,1 

Susținerea copiilor rămași fără îngrijire 

părintească 

 1564,8 

Centrul de servicii specializate pentru copii și 

tineri cu dizabilități Ștefan Vodă 

 937,1 

Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii 

în situații de risc  Olănești 

 1319,0 

Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în  1542,0 
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situații de risc Ștefan Vodă  

Serviciul de asistență parentală profesionistă  1312,2 

Serviciul social de sprijin p/u  familiile cu copii   40,0 

Protecție în domeniul asigurării cu locuințe   9009 111, 7 

Susținerea unor categorii de populație prin 

acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția 

sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea 

caselor vechi 

 111,7 

Asistență socială a persoanelor cu necesităţi 

speciale 

9010 7278,7 

Serviciul asistență personală  1823,8 

Serviciul de deservire socială la domiciliu  2148,8 

Serviciul protezare și ortopedie  24,3 

Compensații  p/u serviciile de transport  1385,4 

Serviciul de asistență socială comunitară  1574,3 

Echipa mobilă  322,1 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 2070,5 

Fondul local de susținere socială a populației  1742,7  

Serviciile cantinelor de ajutor social  96,0 

Acordarea ajutoarelor unice persoanelor 

socialmente vulnerabile 

 231,8 

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi 

9013 30,0 

Biroul comun de informații și servicii  30,0 

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 380,9 

Susținerea tinerilor specialiști  380,9 

 

d)  Anexa nr.4 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

 

Anexa  nr.4 

la decizia Consiliului raional  

Ștefan Vodă 

nr. 3/2 din 09.06. 2017 

 

Efectivul-limită a unităţilor de personal 

pe autorităţile/instituţiile finanţate din bugetul raional pentru anul 2017 

 

 

Denumirea instituției 

Cod 

Org1/Org2 

Efectivul de 

personal, unităţi 

01.SERVICII DE STAT CU DESTINAȚIE 

GENERALĂ 

 53,5 

Aparatul președintelui raionului 11617 20,5 

Direcția finanțe 15195 12,0 

Serviciul de deservire a clădirilor 11617 21,0 

02.APĂRAREA NAȚIONALĂ  4,0 

Secția administrativ-militară 14645 4,0 

04.SERVICII ÎN DOMENIUL ECONOMIEI  18,0 

Serviciul relații financiare și cadastru 12051 2,0 

Direcția Agricultura și Alimentație 14642 6,0 

Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri 14644 5,0 

Direcția economie și atragerea investițiilor 14646 5,0 

08.Cultura,arta,sportul și activitățile pentru tineret  50,9 
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Direcția cultură, tineret, sport și turism 12052 5,0 

Muzeul Ștefan Vodă 14829 2,0 

Muzeul Răscăieți 14823 1,0 

Muzeul Crocmaz 14824 1,0 

Colectivul popular „Crescendo” 11617 2,0 

Școala sportivă 14827 39,9 

09.ÎNVĂȚĂMÎNT  1341,4 

Școala auxiliară internat Popeasca 14647 35,87 

Școala primară “ Gr. Vieru” Ștefan Vodă 02508 42,85 

Gimnaziul „Dm. Cantemir” Ștefan Vodă  14821 32,06 

Gimnaziul  „M. Sîrghii” Cioburciu  02414 46,36 

Gimnaziul „I. Creangă” Ermoclia 02427 52,36 

Gimnaziul „Alexandru cel Bun” Slobozia 02408 54,98 

Gimnaziul „M. Eminescu” Antonești  02430 40,89 

Gimnaziul „Căplani” Căplani 02431 36,03 

Gimnaziul „I. Creangă” Copceac 02433 40,29 

Gimnaziul „M. Viteazul”  Carahasani 02432 42,27 

Gimnaziul Palanca 14817 30,92 

Gimnaziul  „Gr. Vieru” Purcari 14818 33,83 

Gimnaziul Răscăieți 02437 39,87 

Gimnaziul Semionovca 14819 23,57 

Gimnaziul “A. Sîrghii” Talmaza 02507 44,59 

Gimnaziul ,,Șt. Culea” Tudora 14820 32,12 

Gimnaziul “Vasile Moga” Feștelița  02434 44,64 

Gimnaziul Brezoaia 14811 21,83 

Gimnaziul Popeasca 02438 37,53 

Gimnaziul Marianca de Jos 14812 21,21 

Gimnaziul Răscăieții Noi 14814 22,54 

Gimnaziul Ștefănești 14815 28,71 

Gimnaziul Viișoara 14813 22,81 

LT “Ștefan Vodă” 02403 72,06 

LT „S. Ciobanu “ Talmaza 02413 56,54 

LT „B.P.Hașdeu” Olănești 02417 76,82 

LT „Maria Bieșu”  s. Volintiri  02409 56,66 

Gimnaziul „E. Malcoci” Crocmaz 15176 44,46 

Căminul Liceului „Ștefan Vodă’ Ștefan Vodă 02403 4,0 

Transportarea elevilor 14809 12,0 

Centrul de creație 14826 19,22 

Școala de Arte Olănești 14822 47,91 

Tabăra de odihnă “Dumbrava”  s. Talmaza 14810 10,5 

Școala de Arte „M. Bieșu” Ștefan Vodă 03802 70,6 

Serviciul de asistență psihopedagogică 14828 10,0 

Aparatul Direcției Generale Educație  14809 23,5 

Contabilitatea  centralizată 14809 9,0 

10.Protecția socială  211,62 

Direcția asistență socială și protecția familiei 15252 8,0 

Serviciul de asistență socială comunitară 15258 26,0 

Serviciul de deservire socială la domiciliu 15256 51,5 

Serviciul asistență personală 15257 52,0 

Serviciul de asistență parentală  profesionista 15253 16,0 
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Centrul mixt pentru familii cu copii și copii în situație de 

risc Ștefan Vodă 

15254  

14,0 

Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu 

dizabilități Ștefan Vodă 

15255  

11,5 

Serviciul protezare și ortopedie 15259 0,5 

Centrul de asistență  socială pentru persoane vârstnice și cu  

dizabilități Talmaza 

15261  

13,0 

Centrul de asistență socială  pentru  cuplu  mama-copil  și 

pentru copii în situație  de risc Olănești  

15260  

14,75 

Serviciul social  „ Echipa mobilă” 15252 4,37 

TOTAL  1679,42 

 

9. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Ina Caliman, şef, Direcţie 

finanţe. 

10. Prezenta decizie se  aduce la cunoştinţă: 

Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Aparatului preşedintelui raionului; 

Direcţiei finanţe; 

Tuturor executorilor de buget şi primăriilor nominalizaţi; 

Prin publicare pe pagina web a Consiliului  raional Ştefan Vodă. 

 

Preşedintele şedinţei                                                       Nicolae Orlov 

Secretarul Consiliului raional                                        Ion Ţurcan  

 


