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D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. 06/02-V                                                                       din 30 septembrie 2022 

 

Cu  privire  la  corelarea bugetului raional Cahul pe anul 2022  

cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022 

 

În conformitate cu art.43 alin. (1) lit. b), art.46 alin.  (1) din Legea privind 

administrația publică locală nr. 436/2006, art.24 alin. (1) şi art.28  din  Legea  

nr.397/2003 privind  finanțele  publice  locale, art.55 alin. (5) din Legea finanțelor 

publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legea nr.260/2022 privind 

modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021, Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr.209/2015 „Setul metodologic privind elaborarea, 

aprobarea și modificarea bugetului” și țînând cont de avizul Comisiei consultative 

de specialitate economie, reforme, buget, finanțe şi relații transfrontaliere, Consiliul  

Raional  Cahul  

                                                   DECIDE:  

1. Se aprobă corelarea bugetului raional Cahul pe anul 2022, aprobat prin Decizia 

nr.07/09-V din 16 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional 

Cahul pentru anul 2022”,  cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

se stabilesc venituri în sumă de 379578,3  mii lei, inclusiv transferuri de la 

bugetul  de  stat în sumă  de 351260,3  mii lei  şi  cheltuieli  în  sumă  de 392337,0 

mii lei, după cum urmează: 

La venituri: 

- Transferurile 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) Cod ECO (191111) se 

majorează cu  suma de 13122,2 mii lei;  

- Transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială Cod ECO 

(191112) se majorează cu  suma de 9,5 mii lei;  

- Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive Cod ECO (191113) se 

majorează cu  suma de 15,7 mii lei;  

- Transferurile curente primite  cu destinație specială între instituțiile bugetului 

de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II cu suportul UNICEF Cod 

ECO (191310) se majorează cu  suma de 2448,4 mii lei;  

- Transferurile curente primite  cu destinație specială între instituțiile bugetului 

de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II  cu suportul UNHCR Cod 

ECO (191310) se majorează cu  suma de 69,3 mii lei. 
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La cheltuieli:  

       Sursele alocate suplimentar prin transferuri vor fi direcționate la cheltuieli 

instituțiilor din subordinea Consiliului Raional Cahul  ca alocații suplimentare de 

mijloace financiare pentru: 

- Cheltuieli de personal (Cod ECO 21), în legătură cu creșterea valorii de 

referință pentru instituțiile de învățămînt, în sumă de 13122,2 mii lei, conform 

anexei nr.4; 

- Cheltuieli de personal (Cod ECO 21) pentru instituția Centrul Maternal din 

subordinea Direcţiei generale asistență socială şi protecție a familiei, în 

legătură cu creșterea valorii de referință în sumă de 9, 5 mii lei;  

- Cheltuieli de personal (Cod ECO 21) pentru Școala sportivă raională, în 

legătură cu creșterea valorii de referință în sumă de 15,7 mii lei;  

- Direcţiei generale asistență socială şi protecție a familiei pentru consolidarea 

sistemului de protecție a copilului şi a serviciilor sociale în sumă de 2448,4 

mii lei, conform anexei nr.5; 

- Direcţiei generale asistență socială şi protecție a familiei pentru sprijinul 

persoanelor vulnerabile din Republica Moldova și a refugiaților  în sumă de 

69,3 mii lei, conform anexei nr.5. 

2. Se suplinesc statele de personal ale Serviciului social „Asistență personală” din 

cadrul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, reieșind   din 

sursele alocate în sumă de 1198,8 mii lei (30 unități de asistenți personali)  pe o 

perioadă determinată de 6 luni. 

3. Se modifică   anexele nr. 1, 2, 3, 9  la Decizia nr.07/09-V din 16.12.2021  „Cu 

privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2022” şi se expun în redacție 

nouă, conform anexelor nr.1- 4 la prezenta decizie. 

4. Se împuternicește Președintele raionului Cahul cu dreptul de a repartiza prin 

dispoziție transferurile cu destinație specială, alocații suplimentare prevăzute 

pentru asigurarea majorării valorii de referință în volum de 2249,0 mii lei  și 

acoperirea parțială a majorării costurilor pentru serviciile energetice în sumă de 

6529,8 mii lei pentru instituțiile de învățământ general din subordinea Consiliului 

Raional. 

5. Beneficiarii de alocații sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform 

destinației, respectarea prevederilor cadrului legal, asigurarea unui management 

financiar adecvat şi prezentarea raportului financiar.  

6. Direcția generală finanțe va efectua  modificări în bugetul raional conform 

prezentei decizii cu înregistrarea în SIMF ca indicatori precizați pentru anul 

2022. 

7. Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii  va fi  exercitat  de  Președintele  raionului 

Cahul şi  de Comisia consultativă de specialitate economie,  reforme,  buget,  

finanțe  şi  relații  transfrontaliere. 

 

       Preşedintele şedinţei 

    Consiliului Raional Cahul                                         Gheorghe TABUNCIC                                        

 

       Contrasemnează 

    Secretarul                                                    

   Consiliului Raional Cahul                                            Cornelia PREPELIŢA 
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Anexa nr. 1 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.06/02-V din 30 septembrie 2022 

   

   „Anexa nr. 1 

   

  

la Decizia Consiliului Raional 

Cahul 
   

  nr.07/09-V din 16.12.2021 

Sinteza indicatorilor generali si sursele de finanțare  

ale bugetului raional Cahul pentru anul 2022 

 

 

Denumirea 
Cod                            

ECO 

Suma                             

mii lei 

1.VENITURI, total 1 379578,3 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   351260,3 

transferuri de la bugetele locale   778,4 

2.CHELTUIELI și ACTIVE 

NEFINANCIARE 2+3 392337,0 

3.SOLD BUGETAR 1-(2+3) -12758,7 

4.SURSELE DE FINANŢARE, total 4=(5+9) 12758,7 

5. DATORII, inclusiv:   -371,7 

 împrumutul recreditat între bugetul de 

stat și bugetele locale  561 -371,7 

9.MODIFICAREA SOLDULUI DE 

MIJLOACE BĂNEŞTI 90 13130,4 

Sold de mijloace băneşti la începutul 

anului 91 14948,1 

Sold de mijloace băneşti la sfârşitul 

perioadei 93 -1817,7 

 

 
       Preşedintele şedinţei 

    Consiliului Raional Cahul                                                     Gheorghe TABUNCIC                                        

 

       Contrasemnează 

    Secretarul                                                    

   Consiliului Raional Cahul                                                      Cornelia PREPELIŢA 
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     Anexa nr.2 

    

la Decizia Consiliului Raional 

Cahul 

    

nr.06/02-V din 30 septembrie 
2022 

    ,,Anexa nr. 2 

   la Decizia Consiliului Raional Cahul 

   nr.07/09-V din 16.12.2021 

Componenţa veniturilor bugetului raional Cahul  pe anul  2022 

       

Denumirea 
Cod                            

ECO (K6) 

2022                

Suma,                             

mii lei   

Resurse Generale Interne   19 984,20 

Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 19 144,20 

Taxa pentru apă 114611 650,00 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 190,00 

Granturi   1 421,10 

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte 

finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II 
131122 

1 274,60 

Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru 

proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II 
132222 146,50 

Alte venituri   288,00 

Amenzi și sancțiuni contravenționale incasată în bugetul local de 
nivelul II 

143120 3,00 

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în 

bugetul local de nivelul II 
142251 285,00 

Transferuri   352 038,70 

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) 
191111 251 404,90 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de 

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

191112 11 351,70 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 
191113 1 422,20 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 
191116 19 925,60 

Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II 
191131 54 487,70 

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

191132 3 168,30 

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

191310 4 106,50 

Total transferuri de  la bugetul de stat conform Anexei nr.7 la 

Legea bugetului de stat 
  345 866,90 

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

specială 
191112 3 120,30 
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Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile 

bugetului de stat și bugetele locale de nivelul II 
191320 2 273,10 

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele 
locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unități administrativ-teritoriale 
193120 778,40 

Resursele fondurilor speciale   230,00 

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoane fizice în casele 

de schimb valutar 
142245 230,00 

Resurse atrase de instituții   5 616,30 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 5 194,60 

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public  142320 421,70 

TOTAL: X 379 578,30 

 

 
       Preşedintele şedinţei 

    Consiliului Raional Cahul                                                     Gheorghe TABUNCIC                                        

 

       Contrasemnează 

    Secretarul                                                    

   Consiliului Raional Cahul                                                      Cornelia PREPELIŢA 
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Anexa nr. 3 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.06/02-V din 30 septembrie 2022 

 ,,Anexa nr. 3 

 la Decizia Consiliului Raional Cahul 

 nr.07/09-V din 16.12.2021 
 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cahul pentru anul 2022, conform                                             

clasificaţiei funcţionale şi pe programe  

   

Denumirea Cod 
2022 

Suma (mii lei) 

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 390685,8 

Cheltuieli de personal, în total 21 247239,6 

Investiţii capitale, în total 3192 1651,2 

Cheltuieli total   392337,0 

Serviciile de stat cu destinaţie generală 1   

Resurse, total   23903,2 

Resurse generale 1 23633,2 

Resurse colectate de instituţii bugetare 2 270,0 

Cheltuieli, total   23903,2 

Exercitarea guvernării 0301 7493,7 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 595,0 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2464,4 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 2495,1 

  1102 10855,0 

Apărarea naţională 2   

Resurse, total   761,5 

Resurse generale 1 761,5 

Resurse colectate de instituţii bugetare 2 0,0 

Cheltuieli, total   761,5 

Servicii de suport în domeniul apărării  naționale 3104 761,5 

Servicii în domeniu economiei 4   

Resurse, total   24764,7 

Resurse generale 1 24764,7 

Resurse colectate de instituții bugetare 2 0,0 

Cheltuieli, total   24764,7 

Politici si management  in domeniul macroeconomic si de 

dezvoltare a economiei 5001 1301,1 

Rețele și conducte de gaz 5802 300,0 

Dezvoltarea parcurilor industriale 6003 0,0 

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi 

construcţiilor 6101 762,1 

Dezvoltarea drumurilor 6402 20225,6 

Dezvoltarea turismului 6602 1675,1 

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 

cadastrului 6901 500,8 

Protecția mediului 5   

Resurse, total   2461,9 

Resurse generale 1 2461,9 

Resurse colectate de instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   2461,9 

Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici și 

distrugerea deșeurilor 7002 2461,9 
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Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 6   

Resurse, total   3776,7 

Resurse generale 1 3776,7 

Resurse colectate de instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   3776,7 

Aprovizionare cu apă și canalizare 7503 3776,7 

Ocrotirea sănătăţii 7   

Resurse, total   5321,9 

Resurse generale 1 5321,9 

Resurse colectate de instituții bugetare 2 0,0 

Cheltuieli, total   5321,9 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 250,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 

ocrotirii sănătății 8019 5071,9 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihna 8   

Resurse, total   9142,6 

Resurse generale 1 9082,6 

Resurse colectate de instituții bugetare 2 60,0 

Cheltuieli, total   9142,6 

Politici şi management în domeniul culturii 8501 494,9 

Dezvoltarea culturii 
8502/861 3248,7 

Dezvoltarea culturii 8502 2165,5 

Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului 8601 263,4 

Sport 8602 5711,0 

Tineret 8603 507,8 

Învățământ 9   

Resurse, total   265505,5 

Resurse generale 1 261563,6 

Resurse colectate de instituții bugetare 2 3941,9 

Cheltuieli, total   265505,5 

Politici şi management în domeniul  educaţiei 8801 3589,0 

Educaţie timpurie 8802 10661,4 

Învăţământ primar 8803 13426,2 

Învăţământ  gimnazial 8804 121038,8 

Învăţământ  liceal 8806 109464,6 

Servicii generale în educaţie 8813 1355,6 

Educație extrașcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 5725,2 

Curriculum 8815 244,7 

Protecţia socială 10   

Resurse, total   56699,0 

Resurse generale 1 55354,6 

Resurse colectate de instituții bugetare 2 1344,4 

Cheltuieli, total   56699,0 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 3533,7 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 15552,8 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 31110,2 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 5034,6 

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 1467,7 

   
        Preşedintele şedinţei 

    Consiliului Raional Cahul                                                     Gheorghe TABUNCIC                                        

 

       Contrasemnează 

    Secretarul                                                    

   Consiliului Raional Cahul                                                      Cornelia PREPELIŢA 
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                      Anexa nr.5 
                                    la Decizia Consiliului Raional Cahul 

              nr.06/02-V din 30 septembrie 2022 
 

 

Sinteza veniturilor și cheltuielilor ale Direcţiei generale asistență socială şi protecție 

 a familiei pentru consolidarea sistemului de protecție socială cu suportul UNICEF 

și UNHCR pe raionul Cahul, pentru anul 2022 

      Preşedintele şedinţei 

    Consiliului Raional Cahul                                                     Gheorghe TABUNCIC                                        

 

       Contrasemnează 

    Secretarul                                                    

   Consiliului Raional Cahul                                                      Cornelia PREPELIŢA 

 Suma, 

mii lei 

Total venituri, dintre care 2517,7 

-  Transferuri curente primite cu destinație speciala intre instituțiile 

bugetului de stat si instituțiile bugetelor locale de nivelul 2  cu suportul  

UNICEF  

2448,4 

-  Transferuri curente primite cu destinație speciala intre instituțiile 

bugetului de stat si instituțiile bugetelor locale de nivelul 2  cu suportul  

UNHCR 

69,3 

Cheltuieli -total 2517,7 

1. Cu suportul  UNICEF- total: 

inclusiv: 

2448,4 

a) acordarea ajutorului bănesc din cadrul serviciului social de Sprijin pentru 

familiile cu copii;  

b) angajarea asistenților personali, unități noi (cu normă întreagă), pentru 

copii cu dizabilități, inclusiv refugiați; 

c) acordarea suportului financiar pentru majorarea cuantumului 

indemnizației lunare a copiilor plasați în Serviciul social Asistență 

Parentală profesionistă; 

d) acordarea suportului financiar suplimentar pentru majorarea cuantumului 

indemnizației lunare a copiilor plasați Serviciul social ” Casă de copii de 

tip familial"; 

e) cheltuieli suplimentare pentru copii cu dizabilități plasați Serviciul social  

”Asistență Parentală Profesionistă"; 

f) acordarea lunară a suportului financiar suplimentar pentru salarizarea 

părinților educatori, care au copii în plasament; 

g) acordarea cheltuielilor suplimentare necesare pentru susținerea 

asistenților parentali profesioniști; 

h) acordarea suportului financiar suplimentar Asistenților sociali comunitari; 

i) acordarea suportului financiar suplimentar angajaților structurilor 

teritoriale de asistență socială desemnați pentru gestionarea crizei 

refugiaților ; 

j) specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei 

din cadrul subdiviziunii protecția copilului și familiei a STAS;  

k) contractarea specialiștilor domeniul asistenței sociale și protecției familiei 

în cadrul STAS. 

400,0 

 

1198,8 

 

 

149,8 

 

44,6 

 

 

5,3 

 

19,3 

 

96,7 

 

415,9 

38,7 

 

 

19,3 

 

60,0 

 

2. Cu suportul  UNHCR – total: 

Inclusiv. 

         a) indemnizații pentru asistenții sociali   

69,3 

 

69,3 
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