
Proiect 

 

DECIZIE nr. 5/5 

din 13 octombrie 2022 

 

Cu privire la corelarea 

bugetului raional pe anul 2022 

 

 În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 397– XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale  și art. 55, alin. (5) al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice 

şi responsabilităţi bugetar-fiscale;  

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 260 din 08 septembrie 2022 pentru modificarea și 

completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, nr. 205 din 06 decembrie 2021;   

 În scopul asigurării ajustării bugetului raional aprobat pe anul 2022 prin decizia Consiliului 

raional nr.8/5 din 16.12.2021 cu modificările și completările ulterioare, cu volumul 

transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 2022 conform 

modificărilor operate prin Legea sus-numită în anexa nr.7 la Legea bugetului de stat pentru 

anul 2022, nr. 205 din 06 decembrie 2021 cu modificările ulterioare;   

 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, D E C I D E: 

1.  De a corela bugetul raional pentru anul 2022, aprobat prin decizia Consiliului                        

raional nr. 8/5 din 16.12.2021 cu modificările și completările ulterioare în concordanţă cu 

prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.205 din 06 decembrie 2021 cu 

modificările ulterioare, după cum urmează: 

1.1. Punctul 1 va avea următorul cuprins “Bugetul raional se aprobă la venituri în sumă de 

229903,1 mii lei şi cheltuieli în sumă de  227930,9 mii lei, cu excedent de 1972,2 mii lei ”;   

1.2. La punctul 2.4 cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional 

cifra „205311,8 ” se substituie cu cifra „221812,4”, inclusiv:  

 transferuei cu destinație specială cifra „169863,6” se substituie cu cifra „186364,2” ; 

1.3 Totodată, corespunzător, se aprobă anexele nr.1 ,nr.2, nr.2-a, nr.3, nr.5, nr.5-a, nr.5-b, 

nr.8 se anexează în redacţie nouă (corelate), conform anexelor nr.1, nr.2, nr.2-a, nr.3, nr.4, 

nr.4-a, nr.4-b, nr.5 . 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se încredinţează domnului Vasile Maxim, 

preşedintele raionului. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul publicării. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

                Aparatului președintelui raionului; 

                Direcției finanțe; 

                Tuturor executorilor de buget şi primăriilor nominalizate. 

 

    Preşedintele şedinţei                                                                             
    Contrasemnează:   

  Secretarul Consiliului raional                                                    Ion Ţurcan 

 

 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Anexa nr. 1-a 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 5/1 din 13 octombrie 2022 

Repartizarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional conform modificărilor 

operate prin Legea nr. 260 din 08 septembrie 2022  

privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.205 din 06 decembrie 2021, 

 pe grupe și programe/subprograme de cheltuieli, instituții 

 

Grupa 

principală 

Codul 

programului/ 

subprogramul

ui 

Denumirea  

programului/ 

subprogramul

ui 

Denumirea 

instituției 

Total 

repartizat 

08 Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 

 8602 Sport  46,4 

    Şcoala sportivă 46,4 

total    46,4 

09 Învăţământ 

            8803 Învățământ primar 354,8 

   IP Şcoala primară 

“GrigoreVieru” or. Ştefan Vodă 

354,8 

            8804 Învățământ gimnazial 12161,6 

   IP Gimnaziul ,,Maria Bieşu”     

s. Volintiri 

562,3 

   IP Gimnaziul ,,Ştefan Ciobanu” 

s. Talmaza 

953,6 

   IP Gimnaziul ,,Ecaterina 

Malcoci” s. Crocmaz 

578,1 

   IP Gimnaziul ,,Dmitrie 

Cantemir”or. ȘtefanVodă 

1743,3 

   IP Gimnaziul,,Mihai Sîrghi” 

s.Cioburciu 

695,6 

   IP Gimnaziul ,,Ion Creangă” 

s. Ermoclia 

412,5 

   IP Gimnaziul,, Alexandru cel 

Bun” s.Slobozia 

799,1 

   IP Gimnaziul ,,Mihai 

Eminescu” s.Antoneşti 

224,6 

   IP Gimnaziul ,, Căplani” 

s.Căplani 

313,1 

   IP Gimnaziul,, Ion Creangă” 

s.Copceac 

788,3 

   IP Gimnaziul ,,Mihai 

Viteazul” s.Carahasani 

438,1 

   IP Gimnaziul Palanca 82,1 

   IP Gimnaziul,, GrigoreVieru” 

s. Purcari 

990,3 

   IP Gimnaziul Răscăieți 758,7 

   IP Gimnaziul ,,Anatol Sîrghi” 

s. Talmaza 

483,5 

   IP Gimnaziul ,,Vasile Moga”              

s. Feşteliţa 

526,3 

   IP Gimnaziul ,,Ştefan Culea”  

s. Tudora 

266,6 

   IP Gimnaziul Popeasca 572,5 

   IP Gimnaziul Ştefăneşti 584,3 



   filiala gimnaziul Marianca de 

Jos, IP Liceul Teoretic  

„Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă 

388,7 

 8806 Învățământ liceal 859,8 

   IP Liceul Teoretic  

„Ștefan Vodă” or. Ștefan  

Vodă 

236,2 

   Căminul liceului teoretic   

„Ștefan Vodă” 

 or. Ștefan  Vodă         

30,6 

   IP Liceul Teoretic    

„B.P. Haşdeu” s. Olăneşti         

567,9 

   Transportarea elevilor 25,1 

 8814 Educaţia  extraşcolară şi susţinerea elevilor 

dotaţi 

640,3 

   Şcoala de Arte „M. Bieşu”  398,5 

   Şcoala de Arte din s. Olănești 135,2 

   Centrul de creație 70,0 

   Tabăra de odihnă  

“Dumbrava” din s. Talmaza 

36,6 

total     14016,5 

10 Protecţie socială    

 9001 Politici şi management în domeniul protecţiei 

sociale  

127,7 

   Direcția Asistență socială și 

protecția familie 

127,7 

 9006 Protecție a familiei și copilului 1477,1 

   Serviciul  social de sprijin 

pentru familiile cu copii 

1200,0  

   Serviciul de asistență 

parentală profesionistă 

277,1 

       9010   Asistență socială a persoanelor cu necesităţi 

speciale 

  1802,4 

   Serviciul asistență personală    550,8 

   Serviciul de asistență 

socială comunitară 

   282,1 

total    2437,7  

Total general cheltuieli 16500,6 

Din contul transferurilor (total), Inclusiv: 16500,6   

Transferuri curente  primite cu destinație specială de la  bugetul de stat către 

bugetele locale de de nivelul II 

16500,6 

 


