
2022                
Suma,                             
mii lei  

19 984,20

19 144,20
650,00
190,00
288,00

3,00

285,00

333 971,10

238 282,70

12 418,60

1 406,50

19 925,60

54 487,70

3 168,30

1 588,80

2 273,10

419,80

230,00

230,00

7 037,40

1 274,60

146,50

5 194,60

421,70
361 510,70

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în 
bugetul local de nivelul II

142251

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat 
și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor

191116

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

191131

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat 
și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența specială

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)

191113

191111

191112

TOTAL: X

Resurse atrase de instituții

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte 
finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II

Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru 
proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II

131122

132222

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituțiile 
bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II

191310

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

191132

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

Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile 
bugetului de stat și bugetele locale de nivelul II

191320

la Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.07/09-V din 16.12.2021

Componenţa veniturilor bugetului raional Cahul  pe anul  2022

Impozit pe venitul reținut din salariu 111110
Resurse Generale Interne

Taxa pentru apă

Denumirea

114611
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612

Cod                            
ECO (K6)

 Președintele ședinței 
Consiliului Raional Cahul                                             Tatiana SEREDENCO

   Contrasemnează:   

        Secretarul 
Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIŢĂ

Anexa nr.6
la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.03/09-V din 9 iunie 2022

,,Anexa nr. 2

Transferuri

Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de 
nivelul II

143120

Alte venituri

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

142245

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat 
și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive

Resursele fondurilor speciale
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