
 

1 
 

 

                                                        D E C I Z I E                                 
mun. Cahul 

 
Nr.__________                                                                           din   _______ 2022 

Cu  privire la aprobarea bugetului 
 raional Cahul  pentru anul 2023 
 

În temeiul art. 24 lit.a), art. 47 alin. (2)  lit. b) şi art. 55 din Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, ţinând cont de prevederile 
art.43  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 
21 alin. (5) din Legea nr. 397/2003 privind  finanţele publice locale, art. 47 şi 48 din 
Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi 
recreditarea de stat, ţinînd cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, 
aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 
209 din 24.12.2015, precum şi de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07-66 din 
29.09.2022, avizul Comisiilor consultative de specialitate, examinînd bugetul raional 
în a doua lectură, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se aprobă bugetul raional Cahul  pe  anul 2023 la venituri în sumă  de 

373385,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 373029,1 mii lei, cu soldul bugetar 
(excedent) în sumă de 356,8 mii lei.   

2. Se aprobă: 
2.1 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional 

Cahul pentru anul 2023, conform anexei nr.1;  
2.2 Componența veniturilor bugetului raional Cahul pe anul 2023, conform 

anexei nr.2; 
2.3 Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cahul pentru anul 2023, 

conform clasificației funcționale şi pe programe, conform anexei nr.3; 
2.4 Efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile 

finanțate din  bugetul raional Cahul pentru anul 2023, conform anexei nr.4; 
2.5 Sinteza veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile bugetare, 

finanțate din bugetul raional Cahul pentru  anul 2023, conform  anexei nr.5; 
2.6 Regulamentul cu privire la gestionarea veniturilor colectate de către 

autoritățile/instituțiile  bugetare, finanțate din bugetul raional Cahul pentru anul 2023, 
conform  anexei nr.6; 

2.7 Cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional Cahul pentru anul 
2023, conform  anexei nr.7; 

2.8 Regulamentul privind utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul, 
conform anexei nr.8; 
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2.9 Bugetele instituţiilor de învăţămint preşcolar, primar, secundar general, 
special  şi  extraşcolar,  finanţate  din  bugetul  raional pe  anul  2023,  conform anexei 
nr. 9; 

2.10 Programul anual de împrumuturi, conform anexei nr. 10; 
2.11 Repartizarea alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii pe 

instituţii şi destinaţii, conform anexei nr. 11; 
2.12 Lista proiectelor finanțate din surse externe ale bugetului raional Cahul 

pe anul 2023, conform anexei nr.12; 
2.13 Sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susţinere socială a 

populaţiei pentru anul 2023, conform anexei nr.13; 
2.14 Fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 4037,4 mii lei, din care  

3514,0 mii lei se repartizează instituţiilor de învăţămînt conform anexei nr. 9, iar  
523,4 mii lei vor fi repartizaţi pe parcursul anului 2023; 

2.15 Componenta raională pentru finanţarea instituţiilor de învăţămînt 
secundar general în sumă de 17255,1 mii lei, din care 2085,0 mii lei se repartizează 
conform anexei nr. 9, iar 15170,1  mii lei vor fi repartizaţi pe parcursul anului 2023;  

2.16 Alocaţii pentru Programul de reparaţie şi intreţinere a drumurilor de 
interes raional în sumă de 19925,6 mii lei, cu distribuirea pe obiective conform 
deciziilor Consiliului Raional Cahul; 

2.17  Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul raional 
Cahul şi bugetul Consiliului sătesc Văleni în sumă de 400,0 mii lei pentru achitarea 
contribuției Consiliului Raional Cahul la finanţarea Centrului Multifuncţional „Vă-
leni” din s. Văleni; 

2.18 Plafonul datoriei Consiliului Raional la finele anului 2023 care va 
constitui  11305,7 mii lei. 

3. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura: 
3.1 Dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în 

sistemul integrat de gestionare a finanţelor publice; 
3.2 Utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, 

alocate de la bugetul de stat; 
3.3 Legalitatea utilizării alocațiilor bugetare şi contractarea de lucrări, 

servicii şi bunuri materiale, conform prevederilor legale, cu respectarea limitelor 
aprobate; 

3.4 Raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform 
competenței. 

4. Se autorizează: 
     4.1 Președintele raionului Cahul cu rolul de administrator de buget să 
efectueze pe parcursul anului bugetar următoarele redistribuiri de alocații în 
bugetul raional: 

-  să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației 
economice (K2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3)  şi între instituțiile subordonate, 
fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru 
investiții capitale şi a transferurilor interbugetare; 

- să includă în programele respective de venituri şi cheltuieli, în baza 
dispoziţiei, alocaţiile repartizate prin decizia Consiliului Raional din fondul de 
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rezervă, transferurile cu destinație specială  de la bugetul de stat la bugetele locale, 
repartizate prin alte acte normative  decît Legea bugetului de stat; 

- să modifice, în condițiile legii, indicatorii stabiliți ai bugetului raional la 
venituri şi cheltuieli, în funcţie de volumul veniturilor colectate de 
autorităţile/instituţiile subordonate, donaţiilor  şi celor obţinute din sponsorizări sau 
intrate suplimentar cu titlul gratuit în posesie. 

4.2 Administratorii de buget (Preşedintele raionului), cu rolul de autoritate 
bugetără (Org 1),  Direcţia  generală asistenţă socială şi protecţie a familiei şi Direcţia 
generală învăţămînt, cu rolul de autoritate bugetără (Org1i), să modifice planurile de 
alocaţii ale instituţiilor subordonate între nivele  K4,  în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-
F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. 

4.3 Conducătorii instituţiilor bugetare să modifice planurile de alocaţii între 
nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice. 

5. Conducătorii instituțiilor bugetare şi subdiviziunilor structurale din cadrul 
Consiliului Raional Cahul vor  asigura: 

- gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în 
conformitate cu principiile bunei guvernări, avînd la bază transparenţă şi răspundere, 
economicitate, eficienţă şi eficacitate, etică şi integritate în activitatea entităţii; 

- efectuarea de cheltuieli numai în limita prevederilor şi destinaţiilor 
aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor respective şi cu 
respectarea dispoziţiilor legale; 

- raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate conform 
programelor, obiectivelor şi indicatorilor asumați; 

-  încasarea deplină a veniturilor colectate aprobate în bugetele respective; 
- organizarea şi ţinerea la zi a contabilității şi prezentarea la termen a 

rapoartelor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuției 
bugetelor aprobate. 

6. Datoriile creditoare ale instituţiilor finanţate din bugetul raional, 
înregistrate la situaţia din 31.12.2022, vor fi achitate de acestea din contul şi în limita 
alocaţiilor aprobate pentru anul 2023. 

7. Subdiviziunile structurale din cadrul Consiliului Raional Cahul semestrial 
şi anual vor întocmi şi prezenta Consiliului Raional  rapoarte generalizate la nivel de 
subprogram, evaluând indicatorii de rezultat şi măsura în care au fost  atinse scopul 
şi obiectivele stabilite, precum şi  indicatorii de eficienţă. 

8. Direcţia generală finanţe: 
- va comunica limitele aprobate de alocații bugetare şi va coordona procesul 

de repartizare a bugetului raional;  
- va monitoriza executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi 
menținerea echilibrului bugetar. 

9. Prezenta decizie intră în vigoare la  1 ianuarie 2023. 
10. Secretarul Consiliului Raional Cahul va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei decizii şi  anexelor la decizie, prin intermediul paginii WEB a 
Consiliului Raional Cahul. 
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             10. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui 
raionului Cahul şi a Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 
buget,finanţe şi relaţii transfrontaliere.  
 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                
                                  
       Contrasemnează: 

            Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                               Cornelia PREPELIŢĂ 

 
Elaborat:     C. Hodenco, şef al Direcţiei generale finanţe  
Coordonat: N. Dunas, Preşedintele raionului 
Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, şef-interimar, Serviciul juridic şi resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional 



-356,8

Rambursarea imprumutului recreditat între bugetul 

de stat și bugetele locale de nivelul II
561120 -356,8

Anexa nr.  1

la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___ din ___________ 2022

1.VENITURI, total 1 373385,9

 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale  bugetului                                                   

raional Cahul pe anul 2023

Denumirea

Cod                            

ECO

Suma                             

mii lei

2.CHELTUIELI, total 2+3 373029,1

3.SOLD BUGETAR 1-(2+3) 356,8

4.SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9



2023                

Suma,                             

mii lei  

23 360,00

22 080,00

800,00

480,00

328,40

2,00

326,40

342 164,10

244 579,20

9 978,90

1 466,90

19 925,60

66 213,50

350,00

350,00

7 183,40

6 644,40

539,00

373 385,90

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___ din ___________ 2022

Componenţa veniturilor bugetului raional Cahul  pe anul  2023

Transferuri

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110

Resurse Generale Interne

Taxa pentru apa

Denumirea

114611

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612

Cod                            

ECO (K6)

Amenzi și sancțiuni contravenționale incasată în bugetul local de nivelul 

II
143120

Alte venituri

Taxa la cumpărarea valutei straine 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

X

Resurse atrase de instituții

Incasări de la prestarea serviciilor cu plata 142310

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320

TOTAL:

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 socială

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



Denumirea Cod                            
2023

Suma (mii lei)

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 373029,1

cheltuieli de personal, în total 21 230152,0

Investiţii capitale, în total 3192

Cheltuieli total 373029,1

Serviciile de stat cu destinaţie generală 1

Resurse, total 17643,7

Resurse generale 1 17195,7

Resurse colectate de instituţii bugetare 2 448,0

Cheltuieli, total 17643,7

Exercitarea guvernării 0301 9692,8
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 1913,2
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2537,7
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 3500,0

Apărarea naţională 2

Resurse, total 860,9

Resurse generale 1 860,9
Resurse colectate de instituţii bugetare 2 0,0
Cheltuieli, total 860,9
Servicii de suport în domeniul apărării  naționale 3104 860,9

Servicii în domeniu economiei 4

Resurse, total 22577,6

Resurse generale 1 22577,6

Resurse colectate de institutii bugetare 2 0,0
Cheltuieli, total 22577,6

Politici si management  in domeniul macroeconomic si de 
dezvoltare a economiei 5001 589,8
Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 652,2
Dezvoltarea parcurilor industriale 6003 0,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi 
construcţiilor 6101 976,7
Dezvoltarea drumurilor 6402 19925,6
Dezvoltarea turismului 6602 51,0
Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 
cadastrului 6901 382,3
Protecția mediului 5

Resurse, total 93,0

Resurse generale 1 93,0

Resurse colectate de institutii bugetare 2

Cheltuieli, total 93,0
Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici și 
distrugerea deșeurilor 7002 93,0

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cahul pentru anul 2023                                  

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe 

Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___ din ___________ 2022



Ocrotirea sănătăţii 7

Resurse, total 6000,0

Resurse generale 1 6000,0

Resurse colectate de institutii bugetare 2 0,0

Cheltuieli, total 6000,0
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 
sănătății 8018 350,0

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 
ocrotirii sănătății 8019 5650,0

Cultura, sport,tineret, culte şi odihna 8

Resurse, total 7948,6

Resurse generale 1 7920,6

Resurse colectate de institutii bugetare 2 28,0

Cheltuieli, total 7948,6

Politici şi management în domeniul culturii 8501 531,9

Dezvoltarea culturii 8502 2314,4

Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului 8601 305,6

Sport 8602 4260,2

Tineret 8603 536,5

Invatamint 9

Resurse, total 263473,9

Resurse generale 1 259006,9

Resurse colectate de institutii bugetare 2 4467,0

Cheltuieli, total 263473,9

Politicii şi management în domeniul  educaţiei 8801 3863,0

Educaţie timpurie 8802 12508,3

Învăţămînt primar 8803 13842,4

Învăţămînt  gimnazial 8804 106783,0

Învăţămînt  liceal 8806 119005,9

Servicii generale în educaţie 8813 1393,7

Educație extrașcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 5832,9

Curriculum 8815 244,7

Protecţia socială 10

Resurse, total 54431,4

Resurse generale 1 52191,0

Resurse colectate de institutii bugetare 2 2240,4

Cheltuieli, total 54431,4

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 4499,5

Protecţie a familiei şi copilului 9006 15509,2

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 31416,9

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1805,7

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 1200,1



Nr.

d/o

1 Consiliul Raional,  inclusiv: 1087 126,50

Aparatul preşedintelui raionului 10674 54,00
Centrul militar teritorial Cahul 15168 4,00
Secția economie și atragerea investițiilor 16091 4,00
Secția agricultură 13331 4,00
Directia constructii si drumuri 13330 6,00
Serviciul relații funciare și cadastru 11967 2,00
Serviciul tineret si sport 01639 2,00
IP Centrul tineret Cahul 16027 4,00
Scoala sportiva a raionului Cahul 09701 19,00
Biblioteca raională "Andrei Ciurunga" Cahul 09703 16,00
Stadionul raional '"Atlant" Cahul 12367 7,50
Secţia Cultură 13470 4,00

2 Direcţia generală finanţe 13332 18,00

3 Direcţia generală învăţămînt, inclusiv: 2011 289,20

Aparatul direcţiei 03754 29,50
Tabăra de odihnă și întremarea sănătății copiilor "Romantica" s. 
Moscovei

12487 6,50

Centrul de creaţie a copiilor „Universul” s. Zîrnești 09702 23,21
Serviciul raional de asistenţă psihopedagogică 01640 10,5
Gimnaziul-Grădiniță "Ioan  Vodă" s.  Bucuria 01641 25,42
Şcoala Primară-Grădiniță "Grigore  Vieru" s. Frumuşica 15884 19,64
Gimnaziul-Grădiniță "Ivan   Vazov" s. Lopăţica 15779 24,78
Gimnaziul "Iaroslav Haşek"  s. Huluboaia 15780 22,64
Gimnaziul-grădiniță "Lesea  Ukrainka"  s.  Luceşti  15781 29,44
Gimnaziul  "Alecu  Russo"  s. Ursoaia 15782 22,38
Gimnaziul "Gheorge Asachi" s.Cucoara 15783 22,72
Gimnaziul "Maria Sarabas"  s. Cîşliţa-Prut 15784 23,28
Gimnaziul-gradiniță "Constantin  Stere" s.Chircani 15785 29,19

4 Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general: 1707,75

-Şcoli primare-gradiniţe: 91,91

Şcoala Primară "Alexandru Donici" mun. Cahul 01706 61,33

Şcoala Primară "Alexei Mateevici" mun. Cahul 01707 30,58
-Gimnazii 880,85

Gimnaziul "George  Coşbuc"  s. Andruşul de Jos 01644 32,44
Gimnaziul "Grigore Racoviță'"  s. Andruşul de Sus 01645 30,31

Gimnaziul" Ion  Neculce" s.Baurci-Moldoveni 01646 30,10

Gimnaziul-Grădiniță "Mihail  Lomonosov" c. Lebedenco 01648 34,34
Gimnaziul "Alexandru  Ioan   Cuza" s.Roşu 01649 28,75
Gimnaziul "Bogdan  Petriceicu  Hasdeu" s. Tătăreşti 01651 35,24
Gimnaziul "Nicolae Botgros" s. Badicul Moldovenesc  01654 25,66
Gimnaziul "Alexandru cel Bun" s. Larga Nouă 01655 26,54
Gimnaziul "Ştefan  cel Mare" s. Pelinei 01656 33,29
Gimnaziul "Vasile  Alecsandri" s. Taraclia de Salcie  01657 26,08
Gimnaziul "Dimitrie  Cantemir" s. Tartaul de Salcie 01658 24,11
Gimnaziul "Nichita Stănescu"  s. Paşcani  01661 27,42
Gimnaziul "Alexei Mateevici" s.Manta 01675 29,02
Gimnaziul "Mircea cel Bătrîn" s. Moscovei 01683 24,76
Gimnaziul "Ion Luca Caragiale" s. Doina 01685 39,42
Gimnaziul "Serghei Esenin"  s.  Alexanderfeld 01686 27,12
Gimnaziul "Mihail  Sadoveanu" s. Vadul lui Isac  01687 30,01
Gimnaziul "Ştefan cel Mare" s. Văleni 01688 31,12

                                                                                                                                                                   Anexa nr.4
                                                                                                                                                          la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                                                                                                     nr. ____din ______    2022

    Efectivul-limită al statelor de personal din autorităţile/instituţiile 

finanţate din bugetul raional Cahul pentru anul 2023

Denumirea instituţiei publice
Cod       

org1/org2

Efectivul de 

personal, 

unităţi



Gimnaziul "Alexandr  Puşkin" s. Burlăceni 01689 36,31
Gimnaziul "Alecu Mare" s.Slobozia Mare 01692 28,79
Gimnaziul -Grădinița "Serghei Rahmaninov" mun.Cahul  01693 36,4
Gimnaziul "Mihai  Kogălniceanu" s.Cotihana 01698 21,17
Gimnaziul "Vladimir Corolenco" s. Moscovei 01702 35,31
Gimnaziul -Grădinița "Igor Creţu" s. Găvănoasa 01703 48,30
Gimnaziul  "Nicolae Iorga" s. Burlacu 01704 31,58
Gimnaziul "Ion Creangă" s. Borceag 01705 30,71
Gimnaziul  "Ion Creangă" s. Zîrneşti 15170 36,57
Gimnaziul  "Mihai  Eminescu" s. Crihana Veche 15885 39,98
-Licee 734,99

Liceul Teoretic "Vasile  Alecsandri" s. Colibaş 01710 76,43
Liceul Teoretic "Mihail  Sadoveanu" s. Giurgiuleşti 01715 51,86
Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" s. Alexandru Ioan Cuza 01708 44,74
Liceul Teoretic "Academician Ion Bostan" s. Brînza 01709 43,97
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" s. Slobozia Mare 01716 57,45
Liceul Teoretic  "Petr Rumeanţev"  mun. Cahul 01718 80,54
Liceul Teoretic  "Ion Creangă" mun. Cahul 01719 77,27
Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" mun. Cahul 01720 83,09
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Cahul 01723 122,15
Liceul Teoretic "Ioan Voda" mun. Cahul 01724 97,49

5 Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, inclusiv: 2013 345,00

Aparatul direcţiei 03756 27,00
Serviciul de deservire socială la domiciliu 12577 61,00
Serviciul Social de Asistență Personală 01740 129,00
Serviciul de protezare şi ortopedie 01732 1,00
Serviciul de asistenţă  socială comunitară 01743 50,00
Casa de copii de tip familial "Bria" 01736 1,00
Casa  de copii de tip familial "Maranda" 14889 1,00
Serviciul de asistenţă parentală  profesionistă 01742 14,00
Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități 01738 20,00

 Complexul de servicii sociale  „Împreună” 01733 34,00
Azilul raional pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi 15640 38,75

Total 2525,20

Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de    ființe 
umane (Centrul Maternal)

01739
7,00



Categoria 1 
Servicii cu plata

Categoria 2
Plata pentru 
locatiunea

142310 142320

2 3 10 11 12

Serviciile de stat cu destinaţie generală 01 448,0 6,0 442,0

Aparatul Presedintelui Raionului Cahul      
0111
0301

448,0 6,00 442,00

Cultura, sport,tineret, cult şi odihna 08 28,0 4,0 24,0

Biblioteca raionala "Andrei Ciurunga" Cahul       0820 28,0 4,00 24,00

Invațămînt 09 4467,0 4394,0 73,0

Educaţie timpurie
0911
8802

431,0 431,0 0,0

Gimnaziul-gradiniță "Ioan Voda" s.Bucuria 40,0 40,0

Gimnaziul-gradinită „Mihail Lomonosov” s. 

Lebedenco
47,0 47,0

Gimnaziul-gradinita "Ivan Vazov" s.Lopatica                                                                        40,0 40,0

Școala primară-gradiniță "Grigore Vieru" s.Frumusica                                                          
50,0 50,0

Gimnaziul-gradinită "Serghei Rahmaninov" or.Cahul                                                        
30,0 30,0

Gimnaziul-gradinită „Igor Creţu”, s. Găvănoasa 130,0 130,0

Gimnaziul -gradinită "Lesea Ukrainca" s.Lucesti 47,0 47,0

Gimnaziul -gradinită "Constantin Stere" s.Chircani 47,0 47,0

Învăţămînt  gimnazial
0921
8804

1744,0 1733,0 11,0

Gimnaziul  „Iaroslav Gaşek” s.Huluboaia 30,0 30,0

Gimnaziul "George Cosbuc" s.Andrusul de Jos                                                              85,0 85,0

Gimnaziul "Grigore  Racovita" s.Andrusul de Sus                                                           80,0 80,0

Gimnaziul "Ion Neculce" s.Baurci-Moldoveni                                                               80,0 80,0

Gimnaziul-gradinită  „Mihail Lomonosov” s. 

Lebedenco
45,0 45,0

Gimnaziul  „A.I.Cuza” s.Roşu 15,0 15,0

Gimn.grădinită „Ioan Vodă” s.Bucuria 10,0 10,0

Gimnaziul "Alexandrul cel Bun" s.Larga Noua                                                              28,0 28,0

Gimnaziul "Vasile Alecsandri" s.Taraclia de Salce                                                        
35,0 35,0

Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" s.Tartaul de Salcie                                                        
35,0 35,0

Gimnaziul "Nichita Stanescu" s.Pascani                                                                   84,0 80,0 4,0

Gimnaziul "Alexei Mateevici" s.Manta                                                                     75,0 75,0

Gimnaziul-gradinita "Ivan Vazov" s.Lopatica                                                                        20,0 20,0

Gimnaziul „Mircea cel Bătrîn” s.Moscovei Trifesti
55,0 55,0

Gimnaziul "Ion Luca Caragiale" s.Doina                                                                   70,0 70,0

Gimnaziul "Serghei Esenin" s.Alexanderfeld                                                               50,0 50,0

Gimnaziul "Alexandr Puskin" s.Burlaceni                                                                  100,0 100,0

Gimnaziul "Maria Sarabaș" s.Cislita Prut                                                                  60,0 60,0

Gimnaziul „Alecu Mare” s.Slobozia Mare 50,0 50,0

Gimnaziul "Mihai Kogalniceanu" s.Cotihana                                                                15,0 15,0

Gimnaziul „V.Corolenco”, s. Moscovei 60,0 60,0

Gimnaziul "Nicolaie Iorga" s.Burlacu                                                                     63,0 60,0 3,0

Gimnaziul-gradinita "Serghei Rahmaninov" 

mun.Cahul                                                        
50,0 50,0

Gimnaziul "Ion Creanga" s.Zirnesti       115,0 115,0

Gimnaziul "Mihai Eminescu" s.Crihana Veche 114,0 110,0 4,0

Gimnaziul "Ștefan cel Mare" s.Pelinei     100,0 100,0

Gimnaziul "Alecu Russo" s.Ursoaia 40,0 40,0

Gimnaziul. „I. Creangă”, s. Borceag  60,0 60,0

Gimnaziul -gradinita"Lesea Ukrainca" s.Lucesti 50,0 50,0

Gimnaziul-gradinita „Igor Creţu”, s. Găvănoasa 70,0 70,0

Învăţămînt  liceal
0922
8806

1892,0 1830,0 62,0

Liceul Teoretic "Academician Ion Bostan" s.Brinza     
60,0 60,0

Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" s.Giurgiulesti  
180,0 180,0

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" s.Slobozia Mare   
130,0 130,0

Liceul Teoretic "Petr Rumeantev" mun.Cahul    420,0 400,0 20,0

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" mun.Cahul   360,0 350,0 10,0

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun.Cahul  682,0 650,0 32,0

Liceul Teoretic "Ioan Voda" mun.Cahul                                                                     60,0 60,0 0,0

Educație extrașcolară şi susţinerea elevilor dotaţi
0950
8814

400,0 400,0 0,0

Tabara de odihna si indremare a sanatatii copiilor 

"Romantica" s.Moscovei    
400,0 400,0

Protecţia socială 10 2240,4 2240,4 0,0

Protecția în caz de incapacitate de muncă 1012 2240,4 2240,4 0,0

Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu 

dizabilități              
2240,4 2240,40 0,00

Denumirea instituțiilor Cod

Inclusiv:

Anexa nr. 5

la decizia Consiliul Raional Cahul

nr.              din                       2022

Sinteza veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile  bugetare, finanțate din bugetul raional Cahul pentru 
anul 2023

Venituri



Total 7183,4 6644,4 539,0

                                                Consiliului Raional Cahul                                                                         Cornelia Prepeli ța

                                                 Secretarul



Anexa nr.6 
        la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr._____din __ ____2022 
 
 

REGULAMENTUL 
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către 

subdiviziunile/instituţiile publice finanţate de la bugetul raional Cahul 
 pentru anul 2023 

 
I. Dispoziţii generale 

1.1 Prezentul Regulament este elaborat in scopul reglementării particularităţilor modului de 
formare şi utilizare a veniturilor colectate provenite de la veniturile acumulate pe conturile 
subdiviziunilor/instituţiilor subordonate Consiliului raional Cahul, de la prestarea serviciilor 
contra plată, plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public, precum şi din veniturile 
provenite din colaborarea internalională, donaţii voluntare şi din alte mijloace financiare, 
intrate legal în posesia instituțiilor subordonate Consiliului raional Cahul, care sunt finanţate 
de la bugetul administrației publice locale de nivelul al II-lea.   

1.2 Prezentul Regulament este elaborat in temeiul art. 43 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 436 - XVI 
din 28.l2.2006 ,,Privind administraţia publică locală", art. 43 din Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 6 alin. (l) din Legea nr. 397 din 
16.10.2003 ,,Privind finanţele publice locale", subpunctul 172 din Setul metodologic privind 
elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, anexă la Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 
din 24 decembrie 2015 şi stabileşte modul de gestionare a veniturilor colectate ale instituţiilor 
publice finanţate de la bugetul raional Cahul. 

1.3 Subdiviziunile/Instituțiile subordonate Consiliului raional Cahul dispun de conturi deschise 
in Trezoreria Regională Cahul, la care se acumulează şi se utilizează, mijloacele colectate la 
venituri. 

II. Clasificarea şi monitorizarea veniturilor colectate 
2.1 Pentru planificare şi monitorizare, veniturile colectate se clasifică pe categorii şi tipuri, care 

reprezintă grupuri omogene. Entităţile publice finanţate de la bugetul raional Cahul pot 
dispune de venituri colectate conform nomenclatorului şi  tarifelor pentru serviciile contra 
plată, pentru anul respectiv, care  se expun în Anexa nr. 1 al prezentului Regulament. 
Lista tipurilor de venituri colectate poate fi completată prin decizia Consiliului Raional la 
solicitările ordonatorilor de credite. 

2.2 Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor pe categorii de venituri colectate se efectuează 
prin conturile trezoreriale. Plăţile/transferurile în valută străină în cadrul operaţiunilor valutare 
se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei valutare. 

2.3 Veniturile obținute de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public se formează 
din plăţile persoanelor fizice şi juridice, chiriaşi de bunuri imobile - proprietate publică. 
Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor se calculează conform 
prevederilor legii bugetare anuale. Plata pentru locațiune se stabileşte în contract, fiind 
precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor care sînt reglementate 
de stat, schimbării scopului utilizării încăperilor, stipulat în contract, precum şi în alte cazuri 
prevăzute de legislaţie. Contractele de arendă a încăperilor se aprobă şi se înregistrează în 
modul stabilit de legislaţie. 

2.4 Veniturile din sponsorizări şi donaţii provin de la acordarea benevolă de către persoane fizice 
şi juridice a mijloacelor financiare sau a altor bunuri pentru susţinerea unor acţiuni, sau 
investiţii la solicitarea organizaţiilor. Veniturile sub formă de granturi provin din colaborarea 
şi cooperarea internaţională şi naţională în baza contractelor de acordare a granturilor.  

2.5 Monitorizarea veniturilor şi cheltuielilor pe tipuri de venituri colectate se efectuează de către 
contabilitate. 
 
 
 



III. Constituirea veniturilor colectate 
3.1. Subdiviziunile/Instituțiile subordonate Consiliului raional Cahul pot acumula şi utiliza 

venituri colectate la conturile trezoreriale ale instituliilor şi se constituie din efectuarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, plata de la chiria sau darea in arendă a 
patrimoniului public, precum şi din veniturile provenite din colaborarea internaţională, donaţii 
voluntare şi sponsorizări precum şi din alte mijloace financiare, intrate legal in posesia 
instituţiilor bugetare.  

3.2. Veniturile colectate ale instituțiilor se folosesc de către instituţiile publice conform 
clasificatiei economice aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 
,,Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 
bugetului".  

3.3. Valoarea taxei de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată se stabileşte cu 
rotungire în lei şi in conformitate cu cheltuielile reale şi în temeiul articolelor prevănzute în 
clasificaţia bugetară (ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr. 208 din 
24.12.2015 ,,Cu privire la Clasificaţia bugetară").  

3.4. Încasarea veniturilor colectate pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile 
subordonate Consiliului raional Cahul se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial, în 
conformitate cu legislaţia in vigoare.  

 
IV. Planificarea veniturilor colectate 

4.1 Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din venituri colectate se efectuează în conformitate cu 
tarifele, normele şi normativele stabilite în actele legislative, normative, contractuale, plăţile 
negociate cu donatorii, precum şi cu volumele fizice ale serviciilor şi cheltuielilor planificate. 

4.2 Estimările de venituri şi cheltuieli se includ în bugetele instituţiilor. 
4.3 Modificarea volumelor de venituri colectate aprobate în bugetele instituţiilor poate fi operată 

numai în limita competenţelor legale ale Preşedintelui raionului Cahul, cu rolul de 
administrator de buget. 

4.4 Veniturile obţinute de la plata părinţilor pentru întreţinerea copiilor la instituţiile preşcolare 
vor fi direcţionate la cheltuieli, exclusiv, la alimentaţia copiilor. 

 
V. Formarea veniturilor 

5.1. Veniturile colectate de instituțiile bugetare se calculează reieşind din volumul serviciilor 
prestate contra plată conform constituirii lor, ţinînd cont de taxele, tarifele, volumele 
serviciilor prestate şi normativele stabilite pe anul bugetar in curs.  

5.2. Subdiviziunile/Instituțiile subordonate Consiliului raional Cahul încheie contracte cu privire 
la prestarea serviciilor. Totodată, contractul incheiat poate fi modificat sau reziliat de părţile 
contractante, reieşind din situalia creată, in conformitate cu legislalia in vigoare.  

 
VI. Colectarea veniturilor 

6.1. Veniturile colectate de către subdiviziunile/instituțiile subordonate Consiliului raional Cahul 
se colectează şi se utilizează, alături de veniturile generale şi sursele de finanţare, pe măsura 
încasării lor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate in bugetele acestora şi conform Legii 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, fără a fi 
condiţionate pentru anumite cheltuieli.  

6.2. Subdiviziunile/Instituțiile subordonate Consiliului raional Cahul vor încasa venituri 
colectate, constituite din venituri de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra 
plată, chiria sau darea in arendă a patrimoniului public, donaţii, sponsorizări şi alte mijloace 
băneşti.  

6.3 Veniturile acumulate la subcontul 144114 ,,Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din 
surse interne pentru instituţii bugetare" şi la subcontul 144214 ,,Donaţii voluntare pentru 
cheltuieli capitale din surse interne pentru instituţiile bugetare" vor fi utilizate pentru 
cheltuieli conform destinaţiei. 

6.4. Dacă pe parcursul anului bugetar autorităţile/instituţiile bugetare colectează venituri peste 
volumul aprobat, veniturile ce depăşesc volumul aprobat se utilizează pentru finanţarea 
cheltuielilor în volumul aprobat. Dacă pe parcursul anului bugetar autorităţile/instituţiile 



bugetare colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, acestea vor efectua cheltuieli 
în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate. 

 
VII. Executarea veniturilor colectate 

7.1 Executarea veniturilor colectate ale entităţilor publice se efectuează în conformitate cu 
Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului 
public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin  ordinul 
Ministrului Finanţelor  nr. 215 din  28.12.2015. 

7.2 Veniturile încasate pe parcursul anului, suplimentar la sumele prevăzute în bugetul 
subdiviziunilor/instituţiilor, pot fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, a 
modificărilor respective în buget. 

7.3 Veniturile intrate cu titlu gratuit în contul instituţiei publice pot fi utilizate de aceasta în baza 
dispoziţiei executorului principal de buget, cu includerea în bugetul respectiv.  

7.4 Executorii de buget sînt obligaţi să prezinte Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului Raional 
Cahul dări de seamă despre executarea veniturilor colectate, conform formularelor aprobate şi 
în termenele stabilite.       
 

VIII . Dispoziţii finale 
8.1. Gestionarea veniturilor colectate ale subdiviziunilor/instituţiilor subordonate Consiliului 

raional Cahul se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale, deschise la Trezoreria 
Regională Cahul. Nu se admite utilizarea mijloacelor din casierie, fără a fi depuse prealabil la 
contul trezorerial. 

8.2. Evidenţa contabilă a veniturilor colectate se efectuează in conformitate cu Legea 
contabilităţii nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la aprobarea Planului de conturi 
contabile in sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi 
raportarea financiară in sistemul bugetar, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr. 216 
din 28.12.2015, precum şi prevederile prezentului Regulament. 

8.3 Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării taxelor şi respectarea prevederilor 
prezentului regulament se pune în seama personalului de conducere al 
subdiviziunilor/instituţiilor. 

8.4 Entităţile publice finanţate de la bugetul raional vor putea dispune şi utiliza venituri colectate 
numai în limita tipurilor descrise în pct. 3.1 al prezentului Regulament. 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  nr.1  
      la Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a 

veniturilor colectate de către subdiviziunile/instituţiile publice 
finanţate de la bugetul raional Cahul 

 pentru anul 2023 
 
 
 

Nomenclatorul şi  tarifele pentru serviciile contra plată, prestate de către instituțiile şi 
subdiviziunile subordonate Consiliului raional Cahul pentru anul 2023 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea serviciilor  
Mărimea tarifului 

                            Servicii cu plată aferente  Serviciului de stat cu destinație generală 

1. 
Chiria pentru folosirea sălii mici de şedinţe a 
Consiliului Raional Cahul 

500 lei pentru 1 oră 

2. 
Chiria pentru folosirea sălii mari de şedinţe a 
Consiliului Raional Cahul 

1000 lei pentru 1 oră 

3. 
Venituri de la chiria bunurilor proprietate 
publică 

Cuantumul minim conform prevederilor 
Legii bugetului de stat anuale pe anul 
respectiv 

Servicii cu plată prestate în domeniul învățămîntului 

4. 
Plata părinţilor pentru biletele în tabăra de 
odihnă și intremare a sănătății copiilor 
„Romantica” s. Moscovei. 

Conform prevedrilor Hotărîrii Guvernului 
RM pentru organizarea odihnei de vară 
pentru anul respectiv 

5. 
Plata pentru alimentarea copiilor din grupele 
preşcolare din instituțiile de învățămînt 

50 la sută din costul normelor de cheltuieli 
pentru alimentarea copiilor suportate de la 
buget (Conform Ordinului  comun cu 
Ministerul Educației și Cercetării și 
Ministerul Finanțelor respectiv sub nr.118 
din 24.02.2022 și nr.31 din 24.02.2022. 

6. 
Plata pentru alimentaţia elevilor din clasele V-
XII din instituţiile de învăţămînt 

Până la 13 lei pentru un copil/zi (reieşind 
din costul alimentației pe  zi) 

7. 
Venituri de la chiria bunurilor proprietate 
publică 

Cuantumul minim conform prevederilor 
Legii bugetului de stat anuale pe anul 
respectiv 

8. 

Plata pentru dezvoltarea cunoștințelor 
personale în domeniul astronomiei la Planetariu 
din cadrul Liceului Teoretic „Ion Bostan”, s. 
Brînza. 

Intrarea în Planetariu: 
- 10 lei pentru elevi; 
- 20 lei pentru maturi. 

Servicii cu plată aferente protecției sociale 

9. 
Plata pentru intreținerea pensionarilor care sunt 
cazați în  Azilul raional pentru persoane în 
vîrstă și persoane cu dizabilități  

75% din pensia lunară pentru persoanele 
cazate în conformitate cu p. 23 din 
Regulamentul cu privire la funcționarea  
Instituției Publice ”Azilul raional pentru 
persoane în vîrstă și persoane cu 
dezabilități”, aprobat prin Decizia nr.04/16 
din 18.05.2017, cu ulterioarele modificari 
conform Deciziei CR Cahul nr. 02/11-V 
din 01.04.2021. 

10.

Plata pentru întreținerea unui beneficiar cazat 
în Azilul de bătrîni în vîrstă și persoane cu 
dizabilități contra plata.  
 

6800 lei lunar, pentru persoanele cazate în 
conformitate cu p. 24 din Regulamentul cu 
privire la funcționarea  Instituției Publice 
”Azilul raional pentru persoane în vârstă și 
persoane cu dezabilități”, aprobat prin 



Decizia nr.04/16 din 18.05.2017 cu 
modificările ulterioare. 

11.
Granturi, sponsorizări şi donații voluntare 
interne/externe pentru instituțiile bugetare 

Conform acordurilor încheiate 

 
 

Servicii cu plată aferente procesului de privatizare 

Nr.  Denumirea serviciilor 
Unitate 
de măsură 

Tariful(lei) Noțiuni 

1. 

Privatizarea spaţiului locativ: 
a) Examinarea documentelor şi 

adoptarea hotărîrii comisiei în 
termenul stabilit de legislaţie – 2 
luni; 

b) Perfectarea  şi eliberarea 
contractulu de vînzare-
cumpărare. 

1 dosar 40,00 

Tarifele nu includ  TVA. 

Serviciile se prestează în 

decurs de 10 zile lucrătoare 

din ziua adresării. 

Pentru p. 1b  şi  5b – din 

ziua prezentării dispoziţiilor 

de plată achitate, iar în 

cazul privatizării locuinţei 

în modul gratuit – de la data 

aprobării Hotărîrii 

comisiei. 

2. Pentru urgentare taxa se 

dublează. 

 

2. 
Eliberarea certificatelor de 
participare la privatizarea spaţiului 
locativ. 

1 
exemplar 

20,00 

3. 

Eliberarea  certificatului de 
proprietate a activelor neutilizate în 
procesul tehnologic prin 
comercializare. 

1 
exemplar 

80,00 

4. 

Perfectarea şi eliberarea actului de 
transmitere de la bilanţ la bilanţ a 
clădirilor, edificiilor întreprinderilor 
privatizate. 

1 dosar 270,00 

5. 

Privatizarea obiectelor din fondul de 
imobile nelocuibile  arendate: 
a) Examinarea documentelor şi 

adoptarea hotărîrii comisiei în 
termenii stabiliţi de legislaţie – 2 
luni; 

b) Perfectarea şi eliberarea 
contractului de vînzare-
cumpărare. 

1 dosar 350,00 

6. 
Eliberarea copiilor din dosarele 
arhivei. 

1 dosar 15,00 

7. 
Familiarizarea cu dosarele de 
privatizare a obiectelor. 

1 dosar 150,00 

8. Multiplicarea  documentelor. 
1 pagină  

A4 
0,50 

9. 

Examinarea documentelor la 
eliberarea adeverinţelor de 
proprietate cu calcularea 
procentajului cotelor-părţi a 
imobilelor din cota valorică la 
privatizarea întreprinderilor 
agricole. 

1 set 
documente 

50,00 
plus 2 lei 

pentru 
fiecare 

adeverinţă 
de 

proprietate 

10. 
Eliberarea copiilor legalizate a 
documentelor. 

1 pagină 
A4 

30,00 

11. Consultaţii. 1 minut 5,00 

 



Servicii cu plată prestate în domeniul arhitectură şi urbanism 
 

Nr. Denumirea serviciilor 
Unitatea de 
măsură 

Tariful(lei) Noțiuni 

1. 
Certificat de 
urbanism: 

  
Autorizatie de construire/desfiintare; 

Certificat de urbanism pentru proiectare; 

Certificat de urbanism informative, conform 

Legii nr. 153 din 30.07.2015 pentru modificarea 

si completarea Legii nr. 163 din 9.07.2010 

“privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructie”, sunt supuse unor plati (taxe)  

conform anexei nr. 6, p.2 (alte tipuri de 

a) pentru proiectare 1 50,00 
b) informativ  1 50,00 

2. 
Autorizaţie de 
construire/ 
desfiinţare/ 

1 
100,00 

Servicii cu plată prestate de către serviciul raional arhivă 

Nr. 
Denumirea serviciilor 

Unitate 
de măsură 

Tariful* 
(lei) 

Tariful în stare de urgență** 
(lei) 

1. Extras din proces-verbal ale 
şedinţelor executivului raional şi al 
primăriei orăşeneşti şi săteşti 

1 42,80 45,00 

2. Extras din proces-verbal al şedinţei 
cîrmuirii colhozului, sovhozului. 

1 42,80 45,00 

3. Extras din cărţile de gospodărie. 1 42,80 45,00 
4. Certificat privinnd vînzarea-

cumpărarea bunurilor imobiliare. 
1 42,80 45,00 

5. Copia contractului de construcţii de 
locuinţe. 

1 42,80 45,00 

6. Copia contractului de donare. 1 42,80 45,00 
7. Certificat cu privire la dreptul de 

moştenire. 
1 42,80 45,00 

8. Copia  testamentului 1 42,00 45,00 
9. Copia contractului de construcţii. 1 42,80 45,00 
10. Copia hotărîrilor judecătoreşti cu 

privire la sentinţele judecătoreşti. 
1 42,80 45,00 

11. Certificat de lichidare a 
întreprinderii, organizaţiei, 
instituţiei extrabugetare. 

1 42,80 45,00 

12. Certificat din Arhivă cu răspuns 
negativ. 

1 25,00 45,00 

13. Extras din cărţile de ordine pentru 
personal şi activitatea de bază. 

1 42,80 45,00 

14. Certificat de confirmare a 
privatizării. 

1 42,80 45,00 

15. Ordonarea documentelor în 
organizaţii, întreprinderi, instituţii. 

1 3,60 - 

16. Nimicirea dosarelor la care 
termenul de păstrare a expirat. 

1 0,56 - 

17. Îndeplinirea solicitării cu caracter  
social care nu dispun de date 
concrete la temă 

1 128,40 - 

Notă: în preţul eliberării certificatelor este inclus costul hîrtiei dactilografierii, selectării 

inventarului, selectării actelor în cauză  etc sunt scutiţi de plată pentri certificate (copii, extrase) de 

arhivă invalizii grupelor  1,  2  la  prezentarea carnetelor de invaliditate şi organizaţiile  bugetare; 

copiile hotărîrilor judecătoreşti se eliberează numai la cerinţa instanţei judecătoreşti. 

* Eliberarea certificatelor în termen normal se consideră pînă la  14 zile din momentul solicitării.; 

**Eliberarea certificatelor în  termen de urgenţă se consideră pînă la 3 (trei)  zile din momentul 

solicitării. 



schimbarea 
destinației 

constructii) 

 

Servicii cu  plată, prestate de către Biblioteca raională „Andrei Ciurunga” 

Nr. Denumirea serviciilor 
Unitate 

de măsură 
Tariful 
unităţii 

Noțiuni 

1. Servicii  xerocopiere 1 foaie 0,25 Sînt  scutiţi de plată invalizii 

grupelor 1, 2 la prezentarea 

carnetelor de invaliditate. 
2. Servicii imprimantă 1 foaie 0,60 
3. Servicii scanare 1 foaie 1,00 

FabLab Cahul 

Nr. Denumirea serviciilor 
Unitate 
de măsură 

Tariful 
untăţii 

Noțiuni 

1. Cursul de Robotica cursul 350,0 ROBOTICA (16 lecții – 60 min.)   
2. Curs de inițiere in 

Fushion 360 
cursul 50,0 2 lecții *50 min. 

 
 
3D PRINTER 

3. Printare ora 75,0 
4. Printare gram 5,0 
5. Modelare ora 100,0 
6. Suvenire personalizate 

(gravat+taiere) 
cm2 1,5  

7. Ateliere laser  ora 100,0 
8. Aracal blade 0,5 DECUPATOR VINYL 
9. Hârtie blade 0,5 
10. Închiriere echipament Ora/ 

următoarele ore 
100,0 
50,0 

DECUPATOR VINYL/ 
IMPRIMANTĂ 3D/ LASER 
DECUPATOR 

 

Plata pentru închirierea locuințelor sociale din str.Dunării,34 

Nr. Denumirea serviciilor 
Unitate 
de măsură 

Tariful 
lunar(lei) 

Noțiuni 

1. Pentru solicitanți din 
categoria I 

m2 15,07 Conform Decizia Consiliului  raional Cahul 
nr.03/02-V din 17.09.2020 ”Cu privire la 
aprobarea formulei de calcul a plății pentru 
închirierea locuințelor sociale construite în 
cadrul Proietului de construcție a locuințelor 
pentru păturile social/economic vulnerabile 
din raionul Cahul” cu modificările ulterioare. 
* Categoria I (beneficiari a-d) 
** Categoria II (beneficiari  e )  

2. Pentru solicitanți din 
categoria II 

m2 22,87 

 *Categoria I -а) Реrsоапе сu dizabilitati sеvеrе; b)Persoane dezinstituționalizate (orfani cu 

vîrsta cuprins între 18 și 21 ani); c)Familiile cu cel puțin 3 copii minori, familiile cu un singur 

părinte care cresc cel puțin 2 copii minori; d)Familiile sau persoanele саrе intrețiп copii cu 

dizabilități severe; 

**CategoriaII e)Familiile in саrе cel рuțiп unul dinfie membrii familiei este angaiat al unei 

instituții bugetare sau activeazбTn sfera serviciilor publice 



   

 

Anexa  nr. 7 

la decizia Consiliului Raional Cahul 

 nr._____din __________2022 
 

 

 

 

 

 

Cuantumul Fondului de rezervă al  

bugetului raional Cahul pentru anul 2023 
 

                                                                                                                                                            (mii lei) 

Denumirea cod Suma 
 

Fondul de rezervă 2819 3500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 8 
la decizia Consiliului Raional Cahul 

 nr._____din____________2022 
 

Regulamentul 

privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă 

 al raionului Cahul pentru anul 2023 
 

I.Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament este aprobat în baza art. 43 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 436-XVI 
din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.19 şi art. 32 lit. c) din Legea 
Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 37 
alin. (1) şi (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 
25.07.2014 şi ţinînd cont de prevederile Regulamentului-tip privind constituirea 
fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea 
mijloacelor acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2014.  
Regulamentul determină destinaţiile de utilizare, modul de alocare, evidenţă şi control  a 
mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului Raional Cahul, denumit în continuare fond 
de rezervă. 

2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra Consiliului raional Cahul şi a 
autorității executive de nivelul doi. 

II. Constituirea fondului de rezervă al Consiliului Raional Cahul, 

 utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia 

 

3. Fondul de rezervă este un fond bănesc constituit anual de către Consiliul Raional  Cahul 
pentru finanţarea unor necesităţi cu caracter excepţional şi imprevizibil, care survin pe 
parcursul anului şi nu sunt prevăzute în bugetul raional şi care ţin de competenţa 
Consiliului Raional. 

4. Fondul de rezervă este destinat pentru finanţarea cheltuielilor bugetare care întrunesc 
concomitent următoarele criterii de eligibilitate: 
a) comportă un caracter de urgenţă; 
b) survin pe parcursul anului şi nu au putut fi cunoscute şi prevăzute în bugetul aprobat; 
c) nu există rezerve în bugetele aprobate pentru unităţile administrativ teritoriale de 

nivelul I. 
5. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul raional Cahul la 

aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul 
cheltuielilor bugetului raional, în conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea 
nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind fînanţele publice locale. 

6. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru: 
a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, precum şi în alte situaţii excepţionale 

cu caracter tehnogen (accidente, incendii, explozii, avarii etc.), natural (fenomene 
geofizice, geologice, meteorologice şi altele fenomene periculoase) şi biologico-
social  (boli contagioase la oameni şi animale, intoxicări în masă, diminuarea riscului 
de răspîndire a infecţiei COVID-19, etc.) şi  efectuarea lucrărilor de proiectare 
aferente acestor acţiuni; 



b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice 
locale din raion) în cazul fenomenelor, evenimentelor descrise la lit.a); 

c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi; 
d) finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi, avînd drept scop 

dezvoltarea raionului Cahul; 
e) acordarea ajutorului material unic persoanelor care necesită tratament costisitor, 

pentru care Compania Naţională de Asigurări în Medicină nu a încheiat contracte cu 
instituţiile medico-sanitare pe perioada respectivă; 

f) finaţarea  cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare 
acordate unităţii administrativ-teritoriale (în caz de necesitate); 

g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori 
pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale; 

h) finanţarea măsurilor de protecţie antierozionale şi lucrărilor de restabilire a solurilor 
în cazuri excepţionale; 

j) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate 
cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale. 

7. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele 
aprobate pe an, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace 
financiare, în limita stabilită de autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă, dar 
nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget. 

8. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului 
Raional, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative. 

9. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (punctul 6 litera a), c) şi f) din prezentul 
Regulament) Preşedintele raionului va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul 
de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie la şedinţa imediat următoare a Consiliului 
Raional Cahul. 

 

III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor 

privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă 
 

10. Beneficiari ai mijloacelor din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul pot fi 
persoane fizice, persoane juridice, autiorităţi publice  şi instituţiile bugetare.  

11. Preşedintele raionului  examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare - 
cereri) parvenite de la persoane fizice şi juridice privind alocarea de mijloace din fondul 
de rezervă şi le remite pentru examinare personalului abilitat cu acest drept (Primarii 
localităţilor - în cazul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi, aparatul 
președintelui raionului şi/sau direcţiile/secţiile din cadrul Consiliului raional Cahul sau 
comisiei pentru situaţii excepţionale, după caz). 

12. Solicitările persoanelor fizice vor fi finanţate numai după examinarea în prealabil de către 
autorităţile publice locale de nivelul I în care îşi au domiciliul şi în cazul insuficienței 
mijloacelor proprii în fondul de rezervă.  

13. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului 
expus în punctual 6 litera a), c) şi f), elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se 
prezintă în modul stabilit Consiliului Raional, pentru aprobare. 



14. Consiliul Raional examinează cererea, avizul precum şi alte materiale justificative şi 
decide asupra alocării mijloacelor financiare din fondul de rezervă. 

 

IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondul de rezervă  

ale autorităţilor administraţiei publice locale 

 

15. Direcţia generală finanţe, în baza deciziei Consiliului Raional Cahul şi documentelor 
justificative,  alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli. 

16. Mijloacele fondului de rezervă ale Consiliului Raional Cahul prevăzute pentru a fi 
alocate persoanelor juridice se transferă pe conturile acestora, iar cele alocate persoanelor 
fizice – la conturile acestora sau se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de 
solicitarea beneficiarului. 

17. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării 
veniturilor în bugetul raional şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă. 

 

V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă 

18. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, 
prevăzută în decizia Consiliului Raional Cahul  sau dispoziția Președintelui raionului 
Cahul. 

19. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile despre 
mersul executării bugetului raional. 

20. Preşedintele raionului prezintă Consiliului Raional raportul despre utilizarea mijloacelor 
fondului împreună cu raportul privind executarea bugetului raional sau la altă dată, la 
solicitarea Consiliului raional. 

21. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul 
raional, conform situaţiei din 31 decembrie. 

22. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă se 
efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept. 

23. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru 
perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul raional şi tragerea la răspundere a 
persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

24. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine 
Preşedintelui raionului Cahul. 

 



Anexa nr. 9
la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___ din ___________ 2022

 pentru  
alimentarea 

elevilor social-
vulnerabili

pentru 
cheltuieli 
capitale

pentru întreținera 
instituției 

TOTAL 263473,90 191782,00 9672,00 3596,00 481,80 12077,30 2531,90 2794,60 106,40 244,70 17255,10 4037,40 1000,00 8171,00 5256,70 4467,00

Şcoala Primară "Alexandru Donici" mun. 
Cahul

01706
8614,4 7012,8 1067,0 112,0 422,6

Şcoala Primară "Alexei Mateevici" or. Cahul 01707
4378,0 3746,0 502,4 64,0 65,6

Gimnaziul "George  Coşbuc"  s. Andruşul de 
Jos

01644
3803,0 3376,6 173,4 56,0 92,0 20,0 85,0

Gimnaziul "Grigore Racovița "  s. Andruşul de 
Sus

01645
3017,4 2737,3 124,5 60,0 15,6 80,0

Gimnaziul" Ion  Neculce" s.Baurci-Moldoveni 01646 3538,0 3139,2 164,5 60,0 72,1 22,2 80,0
Gimnaziul -Grădinița "Mihail  Lomonosov" c. 
Lebedenco

01648
3404,0 1756,8 64,5 56,0 1318,3 50,00 53,1 13,3 92,0

Gimnaziul "Alexandru  Ioan   Cuza" s.Roşu 01649
3382,3 3046,6 151,2 60,0 93,9 15,6 15,0

Gimnaziul "Bogdan  Petriceicu  Hasdeu"                    
s. Tătăreşti

01651
4353,7 3838,2 202,3 60,0 150,00 85,4 17,8

Gimnaziul "Nicolae Botgros" s. Badicul 
Moldovenesc  

01654
2439,4 2273,1 97,8 44,0 8,9 15,6

Gimnaziul "Alexandru cel Bun" s. Larga Nouă 01655 2790,1 2484,1 128,9 52,0 86,0 11,1 28,0

Gimnaziul "Ştefan  cel Mare" s. Pelinei 01656 4136,3 3530,7 213,4 64,0 120,00 86,0 22,2 100,0
Gimnaziul "Vasile  Alecsandri" s. Taraclia de 
Salcie  

01657
2814,6 2518,0 113,4 64,0 66,4 17,8 35,0

Gimnaziul "Dimitrie  Cantemir" s. Tartaul de 
Salcie

01658
2330,3 2118,7 82,3 36,0 40,5 17,8 35,0

Gimnaziul "Nichita Stănescu"  s. Paşcani  01661 3343,4 3059,8 140,0 44,0 15,6 84,0

Gimnaziul "Alexei Mateevici" s.Manta 01675 3074,9 2703,7 126,7 52,0 90,8 26,7 75,0

Gimnaziul "Mircea cel Bătrîn" s. Moscovei 01683 1790,0 1567,5 60,0 44,0 50,2 13,3 55,0

Gimnaziul "Ion Luca Caragiale" s. Doina 01685 3330,4 2904,8 140,0 80,0 120,00 15,6 70,0
Gimnaziul  "Serghei Esenin"  s.  
Alexanderfeld

01686
2369,6 2098,2 80,0 52,0 67,2 22,2 50,0

Gimnaziul "Mihail  Sadoveanu" s. Vadul lui 
Isac  

01687
3060,5 2819,7 133,4 52,0 33,2 22,2

Gimnaziul "Ştefan cel Mare" s. Văleni 01688 3622,7 3309,7 164,5 64,0 57,8 26,7

Gimnaziul "Alexandr  Puşkin" s. Burlăceni 01689 4019,6 3461,1 206,7 56,0 150,00 32,5 13,3 100,0

Gimnaziul "Alecu Mare" s.Slobozia Mare 01692 3661,9 3276,1 166,7 68,0 81,1 20,0 50,0
Gimnaziul -Grădinița "Serghei Rahmaninov" 
mun.Cahul  

01693
4733,4 3469,3 186,7 52,0 850,5 79,3 15,6 80,0

Gimnaziul "Mihai  Kogălniceanu" s.Cotihana 01698 1877,7 1657,5 77,8 44,0 58,9 24,5 15,0

Mijloace 
pentru 

olimpiad
e

Mijloace 
pentru 

examene

Denumirea instiției
Cod 

ORG2

Total 
bugetul 

instituției

Mijloace  
calculate 
conform  
formulei

Mijloace 
pentru 

dejun cald 
elevilor din 
clasa I - IV

Mijloace 
destinate 
ciclului 

preșcolar

Mijloace 
pentru 

instituții de 
învățămînt 
extrașcolar

Mijloace 
pentru 

odihna de 
vara

Mijloace 
pentru 

acordarea 
compensațiilor 

bănești 
personalului 

didactic

Mijloace 
pentru 

predarea 
limbilor 

minorităților 
naționale

Bugetele instituţiilor de învăţămint preşcolar, primar, secundar general, special şi extraşcolar, finanţate din bugetul raional pe anul 2023

inclusiv :

Resurse alocate din bugetul raional: inclusiv

Mijloace din 
contul 

veniturilor 
colectate de 

către instituţii

Componenta 
unităţii 

administrativ-
teritoriale

Fondul pentru 
educație 
incluzivă



 pentru  
alimentarea 

elevilor social-
vulnerabili

pentru 
cheltuieli 
capitale

pentru întreținera 
instituției 

Gimnaziul "Vladimir Corolenco" s. Moscovei 01702 3949,0 3107,9 177,8 76,0 240,9 150,00 103,1 33,3 60,0

Gimnaziul -Grădinița "Igor Creţu"                                
s. Găvănoasa 

01703
7194,9 2909,5 162,3 72,0 3572,1 150,00 84,5 44,5 200,0

Gimnaziul  "Nicolae Iorga" s. Burlacu 01704 3773,7 3175,5 160,1 68,0 130,00 161,6 15,5 63,0

Gimnaziul "Ion Creangă" s. Borceag 01705 3383,1 2894,6 135,6 56,0 130,00 49,1 57,8 60,0

Gimnaziul  "Ion Creangă" s. Zîrneşti 15170 4246,1 3668,1 189,0 56,0 130,00 72,5 15,5 115,0
Gimnaziul "Mihai  Eminescu" s. Crihana 
Veche

15885
5224,2 4614,7 240,1 68,0 143,0 44,4 114,0

Liceul Teoretic "Alexei Mateevici"                               
s. Alexandru Ioan Cuza

01708
5592,5 4941,5 242,3 84,0 150,00 150,3 24,4

Liceul Teoretic "Academician  Ion Bostan"        
s. Brînza

01709
4567,3 3915,1 166,7 92,0 140,00 173,5 20,0 60,0

Liceul Teoretic "Vasile  Alecsandri" s. 
Colibaş

01710 9622,8 8793,8 382,4 188,0 150,00 73,1 35,5
Liceul Teoretic "Mihail  Sadoveanu"                         
s. Giurgiuleşti

01715
6150,1 5557,6 282,3 108,0 22,2 180,0

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" s. Slobozia 
Mare

01716
7153,4 6334,1 244,5 116,0 150,00 156,6 22,2 130,0

Liceul Teoretic  "Petr Rumeanţev"                       
mun. Cahul

01718
10024,2 8948,3 415,7 156,0 48,7 35,5 420,0

Liceul Teoretic  "Ion Creangă" mun. Cahul 01719 12172,9 11875,0 140,0 157,9

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"                        
mun. Cahul

01720
10177,2 9083,5 433,5 168,0 101,1 31,1 360,0

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Cahul 01723 16625,1 14878,8 726,9 216,0 76,9 44,5 682,0

Liceul Teoretic "Ioan Voda" mun. Cahul 01724 13055,9 12127,2 466,8 180,0 150,00 45,2 26,7 60,0

Aparatul direcţiei generale Învăţămînt 03754 28868,6 709,0 106,4 244,7 15170,10 523,4 8171,0 3863,0 81,0
Centrul de creaţie a copiilor „Universul” s. 
Zîrnești

09702
2531,9 2531,9

Tabăra de odihnă și întremarea sănătății 
copiilor "Romantica" s. Moscovei

12487
2404,6 2085,6 319,0

Serviciul raional de asistenţă psihopedagogică 01640
1393,7 1393,7

Gimnaziul -Grădinița "Ioan  Vodă" s.  Bucuria 01641 2342,6 1057,3 42,2 36,0 1148,2 8,9 50,0
Gimnaziul -Grădinița "Ivan   Vazov"                           
s. Lopăţica

15779
2519,4 1254,5 55,6 28,0 1105,7 15,6 60,0

Gimnaziul "Iaroslav Haşek"  s. Huluboaia 15780 2078,6 1871,0 95,6 48,0 14,0 20,0 30,0
Gimnaziul -Grădinița "Lesea  Ukrainka"  
s.Luceşti  

15781
3293,8 1435,0 77,8 44,0 240,9 1318,3 67,5 13,3 97,0

Gimnaziul  "Alecu  Russo"  s. Ursoaia 15782 2107,7 1805,3 91,1 40,0 65,00 44,1 22,2 40,0

Gimnaziul "Gheorge Asachi" s.Cucoara 15783 2011,5 1862,6 100,0 40,0 8,9

Gimnaziul " Maria Sarabaș"  s. Cîşliţa-Prut 15784 2094,3 1792,7 97,8 56,0 67,8 20,0 60,0

Gimnaziul - grădinita„Constantin Stere” 
s.Chircani

15883
2683,3 1196,7 60,0 48,0 1318,3 13,3 47,0

Şcoala Primară - Grădinița "Grigore  Vieru" s. 
Frumuşica

15884
2345,9 776,2 57,8 16,0 1445,9 50,0

Mijloace 
pentru 

olimpiad
e

Mijloace 
pentru 

odihna de 
vara

Denumirea instiției

inclusiv :

Mijloace din 
contul 

veniturilor 
colectate de 

către instituţii

Resurse alocate din bugetul raional: inclusivMijloace 
destinate 
ciclului 

preșcolar

Mijloace 
pentru 

instituții de 
învățămînt 
extrașcolar

Fondul pentru 
educație 
incluzivă

Mijloace 
pentru 

examene

 Președintele ședinței 
Consiliului Raional Cahul                                   

Componenta 
unităţii 

administrativ-
teritoriale

Cod 
ORG2

Total 
bugetul 

instituției
Mijloace  
calculate 
conform  
formulei

Mijloace 
pentru 

dejun cald 
elevilor din 
clasa I - IV

Mijloace 
pentru 

acordarea 
compensațiilor 

bănești 
personalului 

didactic

Mijloace 
pentru 

predarea 
limbilor 

minorităților 
naționale



Anexa nr.10 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.___ din ___________ 2022 
   

 

Programul anual al împrumuturilor pe anul 2023 

 

Nr. 
d/o 

Denu-
mirea 

credito-
rului 

Destinația 
împrumutu-

lui 

Suma 
împrumu-

tului 
(unități) 

Moneda 
împru-
mutului 

Condiții de creditare 
Valorifi-

carea 
împrumu-

tului 
(perioada) 

Data 
scadenței 
împrumu-

tului 

Anul 
începerii 

rambursării 

Rata 
dobân

-zii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Împrumuturi interne/ externe contractate în trecut și care sunt în vigoare la situația din 1 ianuarie 
2023 
 

1 Ministe-
rul 

Finanțe-
lor 

Construcția 
locuințelor 

sociale 

580840,6 Euro 2019-
2039 

06.02.2039 2021 0,00 

  
         

 

 



Anexa nr.11 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.___ din ___________ 2022 

 
 

Repartizarea alocațiilor din bugetul raional  

pentru ocrotirea sănătății pe instituții şi destinații  pe anul 2023 
 

Nr.

d/o 

Denumirea 

instituției  

Destinația  Suma             

(mii lei) 
1 2 3 4 

1 Aparatul 
Președintelui 

raionului 

IMSP Spitalului Raional Cahul 

 
Pentru lucrări de reparații 
 

3000,0 

2 Aparatul 
Președintelui 

raionului 

 Centre de Sănătate din raionul Cahul: 

 
- Subsidii pentru evaluarea curentă a instituțiilor medicale; 
 
- Subsidii pentru procurarea amestecatelor lactate pentru 
asigurarea pruncilor până la 1 an din familii social- 
vulnerabile cu hrană artificială; 
 
- Lucrări de reparații la Centrele de Sănătate din raionul 
Cahul. 

 

3000,0 

 

10,0 

 

350,0 

 

 

2640,0 

 Total:  6000,00 

 



Org1 F1F3 P1P2 P3

1.

Sistem de management integrat al 

deșeurilor în raionul Cahul etapa I cu 

finanțare din Fondul Ecologic 

Național

1087 0510 7002 00436 523,00 93,00

2.

Proiectul de grant "Dezvoltarea şi 

promovarea turizmului verde în 

sectorul Dunărea al Bazinului Mării 

Negre”

1087 0473 6602 00436 606,90 51,00

Total general 1129,90 144,00

Anexa nr.12

nr.___ din ___________ 2022

la Decizia Consiliului Raional Cahul

Nr. d/o
Resurse total     

(mii lei)

Cheltuieli, total               

(mii lei)  

Cod 

 Lista proiectelor finanţate din surse externe ale bugetului raional Cahul pe anul 2023

Denumirea 



                                                                                                                           Anexa nr.13 
                                                                                           la Decizia Consiliul Raional Cahul 

                                                                                                                   nr.___ din  ________2022 
 

 

SINTEZA 
veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susținere socială a populației  

pentru anul 2023 

                                                                                           

   (mii lei) 

Venituri/cheltuieli Aprobat 

1 2 
                Total venituri, dintre care: 

350,0 

Transferuri din Fondul de susținere socială a populației 0,0 
Încasări din taxe de la cumpărarea valutei străine de către 
persoanele fizice în casele de schimb valutar 

350,0 

  
              Total cheltuieli, dintre care: 350,0 

Pentru finanțarea pachetului minim de servicii               
sociale, inclusiv: 

0,0 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor 
/persoanelor defavorizate  

0,0 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii  0,0 
Serviciul social  „Asistența personală” 0,0 
Pentru finanțarea cantinelor de ajutor social (pachete 
alimentare, etc.) 

350,0 
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NOTA EXPLICATIVĂ           

 la proiectul bugetului raional Cahul pe anul 2023 
 

                                                       I. Introducere 
 
 Prezenta notă informativă oferă detalii cu privire la structura bugetului raional 
Cahul pentru anul 2023 şi conține principalele descrieri ale particularităților elabrării 
proiectului de buget. 
Proiectul bugetului raional Cahul pentru anul 2023 are la bază Particularitățile        
privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bu-
getelor locale pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2025, prin care Ministerul 
finanțelor a informat  autorităţile administraţiei publice locale despre politica statului 
în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, particularităţile specifice de           
stabilire a relaţiilor interbugetare, limitele de transferuri de la bugetul de stat la bu-
getele locale, precum şi cerinţele şi particularităţile de elaborare şi prezentare a pro-
iectelor de buget de către APL pe anul 2023 şi a estimărilor pe anii 2024-2025.    
          Proiectul bugetului raional Cahul pe anul 2023  este elaborat pe programe şi 
se bazează pe alocarea resurselor bugetare în programe conform planificării şi sta-
bilirii priorităţilor, subliniind conexiunile dintre resursele disponibile şi rezultatele 
care urmează a fi obţinute, prin prisma de consolidare a responsabilităţii sporite a 
instituțiilor din subordinea Consiliului raional Cahul în procesul de cheltuire a         
resurselor bugetare şi obţinerea de performanţe mai mari. Planificarea şi utilizarea 
banului public se propune a fi efectuate reieşind din obiectivele stabilite şi rezultatele 
atinse. Ca priorități, în proiectul bugetului au fost incluse propuneri privind finaliza-
rea programelor existente, precum şi obiectivele Planului comunitar de dezvoltare a 
serviciilor sociale prin dialog public 2021-2023 în raionul Cahul, aprobat prin        
Decizia Consiliului Raional Cahul nr.06/10-V din 21 octombrie 2021. Rolul cheie 
al elaborării bugetului raional bazat pe programe este îmbunătățirea eficienței şi    
eficacităţii utilizării resurselor prin focusarea pe rezultate şi sporirea calității servi-
ciilor   publice prestate în raport cu obiectivele stabilite.  

Elaborarea şi prezentarea proiectului de buget pentru anul 2023 s-a efectuat în 
cadrul sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice în baza Clasifi-
caţiei bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 
2015. 
 Pentru anul 2023 veniturile bugetului raional au fost estimate reieşind din 
prevederile legislaţiei fiscale în vigoare, deciziile Consiliului Raional Cahul, în    
partea ce ţine de competenţele proprii în domeniul  veniturilor colectate şi analiza 
bazei fiscale în ultimii  2-3 ani anteriori.  
             La baza construcției bugetului raional Cahul pentru anul 2023 au stat regula 
bugetar-fiscală stipulată prin Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr.181/2014, Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003, Ordinul mi-
nistrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 "Setul metodologic privind        
elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului", precum şi limitele de transferuri de 
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la bugetul de stat la bugetele locale, comunicate prin circulara Ministerului Finanțe-
lor  nr.06/2-07-66 din 29 septembrie 2022. 

Sinteza tabelată a propunerilor parvenite de la executorii de buget din cadrul 
Consiliului Raional Cahul a servit drept temei a proiectului de buget pe anul 2023. 
În proiectul bugetului pe anul 2023, un accent deosebit este pus pe corelarea strânsă 
a cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile pentru a evita angajamente 
viitoare fără acoperire cu resurse.  

Lista  indicatorilor-cheie  a propunerilor bugetului raional Cahul pe anul 2023 
este  prezentată în anexe la proiectul deciziei, în care sunt reflectate: sinteza indica-
torilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional, componența veniturilor,  
resursele și cheltuielile conform clasificației funcționale și pe programe,  nomencla-
torul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare,  
transferurile de la bugetul de stat,  efectivul-limită al statelor de personal, bugetele 
instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar general, special şi comple-
mentar (extrașcolar), regulamentul şi cuantumul fondului de rezervă, repartizarea 
alocațiilor pentru ocrotirea sănătății, lista proiectelor finanțate din surse externe, sin-
teza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susținere  socială a populației şi alte pre-
vederi.  

Resursele bugetului raional Cahul cuprind totalitatea veniturilor şi a surselor 
de finanțare şi se formează din: 
1)  venituri generale - 

 venituri proprii; 
 defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice; 
 transferuri.   

2) venituri colectate –  
     venituri de la efectuarea lucrărilor sau prestarea serviciilor contra   plată; 
     chiria sau darea în arendă a patrimoniului public; 
     donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti întrate legal în posesia autori-
tăţilor/instituţiilor bugetare. 

 3) surse de finanţare: 
a) operaţiuni cu împrumuturi interne şi externe (inclusiv recreditate); 
b) operaţiuni cu soldurile în contul bugetului. 
         Obiectivul politicii de administrare a datoriei bugetului raional este diminuarea 
treptată a datoriei Consiliului Raional faţă de Ministerul Finanţelor pe împrumutul 
recreditat în cadrul proiectului Construcţia locuinţelor sociale în sumă de 580840,6 
Euro cu achitare deplină până la data de 06.02.2039. 
Estimările pentru anul 2023 a bugetului raional Cahul arată în felul următor: 

 Venituri - 373385,9 mii lei; 
 Cheltuieli -373029,1 mii lei; 

Bugetul raional Cahul pentru anul 2023 se preconizează a fi cu sold bugetar 
(excedent) în sumă de 356,8 mii lei, care urmează a fi direcţionat pentru onorarea 
angajamentelor pentru împrumuturile recreditate de stat în cadrul proiectului de con-
strucţie a locuinţelor sociale. 
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II. Venituri 
Estimarea veniturilor bugetului raional Cahul pe anul 2023 s-a efectuat reieșind 

din: 
- politica fiscală conform prevederilor ligislației fiscale în vigoare;   
- analiza bazei fiscale separat  pe fiecare tip de impozite, taxe şi alte încasări 

la buget în perioada anilor 2019-2021 și executarea scontată a veniturilor în 
anul 2022. 

La capitolul impozitul pe venit al persoanelor fizice pentru anul 2023 rămâne 
cota unică la impozitul pe venitul persoanelor fizice în mărime de 12%, stabilită în 
art.15 al Codului fiscal. La estimarea sumei impozitului pe venitul persoanelor fizice 
au fost aplicate următoarele cote şi scutiri anuale: 

 
O majorare a scutirilor menționate pentru anul 2023 nu se prevede.  Calculele 

IVPF pe anul 2023 pe teritoriul raionului Cahul au fost efectuate reieșind din apli-
carea ritmului de creștere a fondului de remunerare a muncii pe republică, prevăzut 
de indicatorii macroeconomici, către fondul de remunerare a muncii pe raionul      
Cahul, având ca bază datele Direcției statistică Cahul privind câștigul salarial din 
anul 2021 şi semestrul I al anului 2022. 

La repartizarea IVPF între bugetele locale de nivelul întâi, bugetele locale de 
nivelul al doilea şi bugetul de stat au fost utilizate cotele de defalcare pe tipuri de 
administraţii locale, prevăzute în art.5 alin.(3), p.1, lit. b) al Legii nr.397/2003 pri-
vind finanţele publice locale, care stabilește că cotele defalcărilor de la impozitul pe 
venitul persoanelor fizice pentru bugetele raionale constituie 25% din volumul total 
colectat pe teritoriul municipiilor-reședință de raion. 

Calculul taxelor pentru resursele naturale au fost întocmite conform cotelor 
prevăzute în anexele la Titlul VIII al Codului fiscal „Taxele pentru resursele             
naturale”. 

   Estimat 

 

Stabilit 
2022 

Proiect 

2023 
2024 2025 

1 2 3 4 5 

Cotele impozitului pentru venitul 
persoanelor fizice (%) 

12,0 12,0 12,0  
12,0 

Scutirea personală (lei) 

27 000 

(pentru persoanele a 
căror venituri nu 

depăşeşte suma de 
360 000 lei anual) 

27 000 

(pentru persoanele a 
căror venituri nu de-
păşeşte suma de 360 

000 lei anual) 

27 000 

(pentru persoanele 
a căror venituri nu 
depăşeşte suma de 
360 000 lei anual) 

27 000 

(pentru persoanele a 
căror venituri nu de-
păşeşte suma de 360 

000 lei anual) 

Scutirea personală majoră  (lei) 31 500 31 500 31 500 31 500 

Scutirea soţ/soţie majoră 19 800 19 800 19 800 19 800 

Scutirea pentru persoanele      în-
treţinute (lei) 

9 000 9 000 9 000 9 000 

Scutirea pentru persoane în-
treţinute cu dizabilităţi 

19 800 19 800 19 800 19 800 

Prima de asigurare medicală  obli-
gatorie (din venit, %) 

9,0 9,0 9,0 9,0 
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Veniturile colectate pentru anul 2023 au fost estimate în baza analizei dina-
micii încasărilor pe anii 2020-2021 şi estimărilor pe anul 2022 şi altor informații 
relevante. La estimarea încasărilor de la locațiunea patrimoniului public au fost      
utilizate mărimile tarifelor de bază pentru chirie, prevăzute în anexa nr.9 la Legea 
bugetului de stat pe anul 2022 nr. 205/2021. 

Estimarea veniturilor bugetului raional Cahul pentru anul 2023 s-a efectuat 
în baza analizei,  fiind utilizate diferite metode şi informații utile, cum ar fi: 
 • analiza încasării veniturilor bugetului raional Cahul pe anii 2020-2021 şi 
estimările scontate pe anul 2022;  

• datele Serviciului fiscal privind încasarea impozitelor şi taxelor la buget şi 
restanțele contribuabililor la situația din 06.10.2022;  

• datele Direcției statistică Cahul privind numărul de salariaţi, fondul de re-
munerare a muncii şi salariul mediu pentru raionul Cahul. 

Resursele totale ale bugetului raional Cahul pentru anul 2023 sunt estimate 
în sumă de 373385,9 mii lei, inclusiv: 

1) venituri generale – 365852,5 mii lei, dintre care: 
a) venituri proprii –1608,4 mii lei; 
b) defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice –22080,0 mii lei; 
c) transferuri –342164,1 mii lei; 
2) resursele fondurilor speciale -350,0 mii lei;  
3) venituri colectate – 7183,4,0 mii lei. 

Veniturile generale dețin o pondere de 98,0 la sută din totalul resurselor bugetului 
raional Cahul pe anul 2023. În totalul veniturilor generale, veniturile proprii, care 
sunt formate din taxele pentru resursele naturale şi alte venituri prevăzute de              
legislație, dețin 0,44 la sută din totalul veniturilor generale. Defalcările de la impo-
zitul pe venit reținut din salariu dețin 5,9% din totalul veniturilor. Transferurile de 
la bugetul de stat dețin o pondere de 91,6% din totalul veniturilor bugetului raional 
pe anul 2023.  
      Veniturile colectate sunt prognozate în sumă de 7183,4 mii lei și dețin 1,9 la sută 
din totalul resurselor bugetului raional prognozate pe anul 2023. Partea majoră în 
structura veniturilor colectate o dețin încasările de la prestarea serviciilor cu plată -
6644,4 mii lei sau la nivel de 92,5%, iar de la plata pentru locațiunea bunurilor pa-
trimoniului public se vor încasa 539,0 mii lei (7,5%). 
      Resursele fondurilor speciale de la taxa la cumpărarea valutei străine de către 
persoanele fizice în casele de schimb valutar sunt prognozate în sumă de 350,0 mii 
lei (0,09%). 
      Evoluția resursele totale ale bugetului raional Cahul pe anii 2021–2023 se pre-
zintă în următorul tabel: 

mii lei 

Denumirea 2021 
executat 

 
 

2022 
aprobat 

2023 
proiect 

Devieri proiect 
2023 faţă de 
aprobat 2022 

Devieri proiect 
2023 faţă de 

executat 2021 

(+;-) % (+;-) % 
Total, Resurse 353412,8 339070,4 373385,9 34315,5 110,1 19973,1 105,0 

1) venituri generale, 
inclusiv: 345388,8 333660,8 365852,5 32191,7 109,6 20463,7 105,9 
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a) venituri proprii 1383,9 1128,0 1608,4 480,4 142,6 224,5 116,2 

   b) defalcări 
20437,0 19144,2 22080,0 2935,8 115,3 

1643,0 
 

108,0 

   c) transferuri 323567,9 313388,6 342164,1 28775,5 109,2 18596,2 105,7 
 2) venituri colectate 4810,1 5179,6 7183,4 2003,8 138,7 2373,3 149,3 

  3) resursele fondu-
rilor speciale 

3213,9 230,0 350,0 120,0 152,1 -2863,9 10,9 

  
 Comparativ cu anul 2022, resursele bugetului raional Cahul se vor majora   
cu 34315,5 mii lei sau cu 10,1 la sută, transferurile primite de la bugetul de stat - cu 
28775,5 mii lei sau cu 9,2 la sută, veniturile proprii și defalcările se vor majora, 
respectiv, cu 480,4 mii lei şi cu 2935,8 mii lei, sau cu 42,6 şi 15,3 la sută, veniturile 
colectate se majorează cu 2003,8 mii lei sau cu 38,7 la sută și resursele fondurilor 
speciale se majorează cu 120,0 mii lei sau cu 52,1 la sută.  
             Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2023 în valoare nominală şi 
ca pondere în total este ilustrată în diagrama de mai jos: 
 

 

Veniturile proprii calculate au fost estimate în sumă de 1608,4 mii lei, dintre 
care:  

- taxa pentru resursele naturale, care se estimează în sumă de 1280,0 mii lei, 
inclusiv  taxa pentru apă  800,0 mii lei,  taxa pentru extragerea mineralelor utile 
480,0 mii lei. Calculul taxelor pentru resursele naturale a fost întocmit conform co-
telor prevăzute în anexele la Titlul VIII al Codului fiscal „Taxele pentru resursele 
naturale” şi reieşind din mersul executării încasărilor în anul 2022; 

- amenzile şi sancţiunile administrative  au fost planificate în sumă de 2,0 
mii lei. Calculele s-au efectuat în baza încasărilor efective din anul 2021 şi reieşind 
din mersul executării încasărilor în anul 2022; 

Resurse generale Interne     
23688,4 mii lei

6,34%

Transferuri de la 
Bugetul de Stat    
342164,1 mii lei

91,64%

Resursele fonduri 
speciale   350,0 mii 

lei
0,1%

Resurse atrase de 
institutie   7183,4 mii 

lei
1,92%

Veniturile bugetului raional pe anul 2023
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- estimările  plății pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasat în 
bugetul local de nivelul II constituie 326,4 mii lei. Calculele pe anul 2023 au fost 
efectuate reieșind din aplicarea ritmului de creștere a prețurilor de consum pe repu-
blică, prevăzut de indicatorii macroeconomici; 
 Defalcările de la impozitul pe venitul persoanelor fizice calculate în propor-
ție de 25% din volumul total colectat pe teritoriul municipiului Cahul au fost esti-
mate în sumă de 22080,0 mii lei. 

De la bugetul de stat la bugetul raional Cahul  au fost calculate și stabilite  
pentru anul 2023 transferuri în mărime de 342164,1 mii lei, inclusiv:  

 Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bu-
getele locale de nivelul II în sumă de 66213,5 mii lei; 

 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și buge-
tele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar gene-
ral, special   şi complementar (extraşcolar)  în sumă de  244579,2 mii lei; 

 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și buge-
tele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistenţa socială în sumă de  
9978,9 mii lei; 

 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și buge-
tele locale de nivelul II pentru școli sportive în sumă de  1466,9 mii lei; 

 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și buge-
tele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor în sumă de  19925,6 
mii lei. 
Structura detaliată a veniturilor bugetului raional Cahul conform clasificației 

economice se prezintă în Tabelul nr.2 la prezenta Notă informativă. 
În continuare se prezintă analiza pe grupuri de venituri, pe tipuri de impozite 

și taxe. 
Defalcările de la impozitul pe venitul persoanelor fizice estimate pentru anul 

2023 s-au majorat cu 2935,8 mii lei sau cu 15,33 la sută fața de suma aprobată pe 
anul 2022 și cu 1643,0 mii lei, sau cu 8,0 la sută fața de suma executată pe anul 2021.  

Dinamica încasărilor impozitului pe venit pe anii 2020-2023 se prezintă în di-
agrama ce urmează: 
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Suma totală a amenzilor și sancțiunilor administrative estimată pentru anul 
2023 s-a micșorat cu 1,0 mii lei sau cu 33,3 la sută fața de suma aprobată pentru anul 
2022 și cu 1,9 mii lei fața de executatul pe anul 2021.  

Veniturile din plățile pentru resursele naturale (taxa pentru apa, taxa pentru 
extragerea mineralelor utile) estimată pentru anul 2023 s-au majorat cu 440,0 mii lei 
faţă de suma aprobată pentru anul 2022 sau la un nivel de 52,3 la sută. Comparativ 
cu cele executate în anul 2021 suma plăților pentru resursele naturale s-a micșorat 
cu 32,0 mii lei sau cu 2,43%.  

Suma estimată a veniturilor atrase de instituții pentru anul 2023 constituie 
7183,4 mii lei, sau cu 2003,8 mii lei mai mult față de suma aprobată pentru anul 
2022, sau la un nivel de 38,7 la sută. Comparativ cu executatul anului 2021 veniturile 
atrase de instituții s-au majorat cu 2373,3 mii lei, sau cu 49,3%. 

Resursele fondurilor speciale sânt prognozate în sumă 350,0 mii lei și dețin 
0,1 la sută din resursele totale ale bugetului raional Cahul prognozate pentru anul 
2023 şi vor fi direcționate pentru protecție împotriva excluziunii sociale. 

Veniturile bugetului raional Cahul în anul 2023 din contul transferurilor de la 

bugetul de stat cu destinație generală sunt estimate în sumă de 66213,5 mii lei şi sau 
majorat cu 11725,8 mii lei faţa de suma aprobată pentru anul 2022, sau la un nivel 
de 21,5%. În comparație cu anul 2021 se înregistrează o creștere cu 6946,4 mii lei 
sau cu 11,7 la sută. Transferurile de la bugetul de stat cu destinație specială pentru 
anul 2023 sunt planificate în mărime de 275950,6 mii lei cu o majorare în mărime 
de 21806,8 mii lei, sau la un nivel de 8,6 la sută față de cele aprobate pentru anul 
2022. Comparativ cu anul 2021 aceste transferuri vor înregistra o creșterea semnifi-
cativă în mărime de 22682,5 mii lei, sau cu 9,0 la sută.   

Astfel, suma totală estimată a veniturilor bugetului raional Cahul pentru anul 
2023 s-a majorat cu 34315,5 mii lei față de suma aprobata pentru anul 2022, sau cu 
10,1 la sută. În comparație cu executatul  anului 2021 veniturile vor înregistra o 
creștere în mărime de 19973,1 mii lei sau cu 5,0 la sută. Veniturile bugetului  Raional 
Cahul conform clasificaţiei economice se prezintă în Tabelul 2 la Nota explicativă. 

Evoluția veniturilor bugetului raional Cahul în anii 2020-2023 (în condiții 
comparabile), se prezintă în diagrama ce urmează: 

mii lei 
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Structura bugetului raional Cahul conform clasificaţiei economice se prezintă în Ta-
belul 1 la Nota explicativă.  

III. Cheltuieli 
 
La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2023 sa ţinut 

cont de actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează 
activitatea autorităţilor/instituţiilor  publice locale,  actele legislative și normative 
care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii, angajamentele con-
tractuale de cheltuieli asumate în anii precedenți cu impact financiar asupra anului 
planificat, reformele promovate în cadrul ramurilor şi de cadrul normativ care regle-
mentează prestarea serviciilor contra plată, precum și a veniturilor colectate de au-
toritățile/instituțiile bugetare. Ca şi în anii precedenţi, prin proiectul dat se propune 
utilizarea eficientă a resurselor bugetului raional Cahul pentru serviciile publice des-
tinate programelor de importanță majoră, care ar permite soluționarea problemelor 
stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare.  

Conform prevederilor art. 42 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar - fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 proiectul bugetului raional Cahul pe anul 
2023 a fost elaborat la cheltuieli fără divizarea după surse de acoperire. Cheltuielile 
bugetului raional (cu excepţia celor efectuate din contul transferurilor cu destinaţie 
specială) vor fi în dependenţă directă de suma veniturilor obținute pe parcursul anu-
lui. Astfel, instituţiile finanţate de la bugetul raional urmează să fie direct interesate 
de a colecta cît mai multe venituri proprii pentru a putea cheltui mai mult, potrivit 
competenţelor şi priorităţilor (nevoilor) sale specifice. Cheltuielile bugetului raional 
Cahul pe anul 2023 vor fi în concordanţă cu resursele bugetare disponibile şi vor 
asigura funcţionarea adecvată şi o prestare mai eficientă a serviciilor în sectoarele-
cheie, precum educaţia, asistenţa şi protecţia socială, ocrotirea sănătății, cultura, ti-
neret, sport, ș.a.. Totodată, vor fi asigurate cheltuielile operaţionale şi de întreţinere 
ale autorităţilor administraţiei publice, resursele necesare pentru onorarea plăţilor 
salariale în coformitate cu Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar. 

Estimarea cheltuielilor pe anul 2023 pentru întreţinerea Aparatului preşedin-
telui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului 
raional Cahul, precum şi pentru asigurarea activităţii angajaţilor în serviciile de de-
servire a clădirilor Consiliului raional a fost efectuată în conformitate cu prevederile  
actelor legislative şi normative, care reglementează activitatea acestora și anume:  

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare 
a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și sta-
tutul funcționarului public;  

- Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova; 

 - Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 30 ianuarie 2018 privind cheltuirea mij-
loacelor pentru primirea și deservirea delegațiilor oficiale străine și a anumitor per-
soane;  

- Hotărîrea Guvernului nr. 1151 din 2 septembrie 2002 despre aprobarea Re-
gulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințe-
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lor, simpozioanelor, festivalurilor etc., de către instituțiile publice finanțate de la bu-
getul public național, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv operate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 30.05.2018; 

- Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22 decembrie 2005 ,,Cu privire la aproba-
rea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, te-
lefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice’’ cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 

Totodată s-a ţinut cont de: 
- normele vizînd aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a 

parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor 
de serviciu ale autorităţilor APL de nivelul al doilea, aprobate prin decizia Consili-
ului raional Cahul nr. 06/04-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea Re-
gulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual” 
cu modificări ulteruioare; 

- structura, efectivul-limită şi organigrama  Aparatului preşedintelui raionului, 
ale direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional Cahul pentru anul 
2023, aprobate prin Deciziea Consiliului raional Cahul nr. 08/01-V din 10 noiembrie 
2022.  

Estimarea cheltuielilor bugetului raional pe anul 2023 a fost efectuată în baza 
propunerilor de buget ale Aparatului Președintelui raionului Cahul, direcțiilor (sec-
țiilor) și instituţiilor bugetare subordonate Consiliului raional Cahul. 

  Resursele financiare disponibile pe anul 2023 sunt estimate în suma totală  de 
373029,1 mii lei. Cheltuielile bugetului raional Cahul pe anul 2023 în raport cu bu-
getul aprobat pe anul 2022  se vor majora cu 33958,7 mii lei sau cu 10,0 la sută. În 
comparație cu cheltuielile bugetului raional Cahul executate în anul 2021, cheltuie-
lile vor înregistra o creștere cu circa 20002,3  mii lei. 

 
Evoluția cheltuielilor bugetului raional Cahul pe anii 2020-2023 este prezen-

tata în următoarea diagramă:                                                                       
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Structura cheltuielilor bugetului raional Cahul, pe grupe funcționale în anii 

2022-2023, se prezintă în tabelul care urmează: 

 

Denumirea  

2022 aprobat 2023 proiect 
Devieri (+;-) 
2023/ 2022 

mii lei 
% în 
total mii lei 

% în 
total mii lei %% 

Cheltuieli, total 339070,4 100,0 373029,1 100,0 +33958,7 110,0 
Servicii de stat cu 
destinație generală 14011,8 4,1 17643,7 4,7 +3631,9 125,9 
Apărare națională 680,2 0,2 860,9 0,23 +180,7 126,5 
Servicii în domeniul 
economiei, inclusiv: 22557,7 6,7 22577,6 6,1 +19,9 100,0 

din contul transferurilor 

cu destinație specială 19925,6 x 19925,6 x 0 0 

Protecția mediului 219,0 0,1 93,0 0,02 -126,0 42,5 
Gospodaria de locu-
ințe și gospodaria 
serviciilor comunale   3776,7   1,1 

                 
0,0 0,0 -3776,7  

Ocrotirea sanătății 6260,0 1,8 6000,0 1,6 -260,0 95,8 
Cultură,  sport,  tine-
ret, culte și  odihnă, 
inclusiv: 8694,7 2,6 7948,6 2,15 -746,1 91,4 
din contul transferurilor 

cu destinație specială 1406,5 x 1466,9 x +60,4 104,3 

Învățământ, inclu-
siv:  236298,3 69,7 263473,9 70,6 +27175,6 111,5 
din contul transferurilor 

cu destinație specială 223706,7 x 244579,2 x +20872,5 109,3 

Protecție socială, in-
clusiv: 46572,0 13,7 54431,4 14,6 +7859,4 116,9 
din contul transferurilor 

cu destinație specială 10693,8 x 9978,9 x -714,9 93,3 

 
Cu referință la repartizarea resurselor bugetului raional Cahul pe grupe funcţio-

nale, se atestă volumul preponderent pentru învățământ, care constituie 70,6% din 
totalul cheltuielilor bugetului raional, fiind în creștere cu 11,5 %  față de cele apro-
bate în anul 2022. În valoare nominală, cheltuielile respective vor însuma 263473,9 
mii lei cu o majorare de 27175,6 mii  lei faţă de anul 2022. Totodată, se menționează 
că, cheltuielile instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar general, spe-
cial şi extrașcolar preponderent vor fi acoperite din contul transferurilor cu destinație 
specială care sunt preconizate în sumă de 244579,2 mii lei, ce reprezintă 92,8  la suta 
din totalul cheltuielilor prevăzute pentru învățămînt.  

Pentru protecția socială sunt repartizate 14,6% din resursele bugetului raional 
Cahul pe anul 2023, care însumează circa 54431,4 mii lei, cu 7859,4 mii lei mai mult 
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decît în anul 2022. În același timp, se menționează că cheltuielile pentru această 
grupă vor fi acoperite din contul  transferurilor cu destinație specială doar la nivel 
de 18,3 la sută.  

Alocațiile prevăzute pentru servicii de stat cu destinație generală constituie 
17643,7 mii lei sau 4,7 % din cheltuielile bugetului raional, cu o creştere de 3631,9 
mii lei sau cu 25,9%. 

Alocații pentru ocrotirea sănătății sunt prevăzute în mărime de 6000,0 mii lei 
sau 1,6 % din cheltuielile bugetului raional, cu o descreştere de 260,0 mii lei făţă de 
anul 2022  sau cu 4,2%. 

Pentru domeniul cultura,  sport,  tineret, culte și  odihnă, în propunerea de bu-
get pentru anul 2023 sunt prevăzute alocaţii în sumă de 7948,6 mii lei, care constituie 
2,15% din cheltuielile totale ale bugetului raional, în descreștere cu 746,1 mii lei față 
de planul aprobat pentru anul 2022. Transferurile cu destinație specială pentru fi-
nanţarea școlii sportive se preconizează în sumă de 1466,9 mii lei, ce reprezintă 18,5 
% din suma totală la această grupă. 
         Pentru servicii în domeniul economiei sunt repartizate 22577,6 mii lei, sau 
circa 6,1 % din cheltuielile bugetare pe anul 2023, cu 19,9 mii lei, mai mult compa-
rativ cu anul 2022. La această grupă este prevăzută finanțarea cheltuielilor din tran-
sferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul II pentru infrastructura drumurilor, care sunt preconizate  în mărime de 
19925,6 mii lei, sau 88,3 din total cheltuieli pentru servicii în domeniul economiei. 
Comparativ cu anul precedent, valoarea acestor transferuri a rămas la același nivel. 

Pentru protecția mediului sunt prevăzute 93,0 mii lei, cu 126,0 mii lei mai 
puțin decît în anul 2022. Mijloacele financiare sunt preconizate pentru finisarea pro-
iectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul etapa I cu 
finanțare din Fondul Ecologic Național”. 

Pentru apararea națională în anul 2023 în bugeul raional se prevăd 860,9 mii 
lei.  

Cheltuielile recurente ale bugetului raional Cahul pentru anul 2023 sunt esti-
mate în sumă de 373029,1 mii lei. 

În proiectul bugetului raional Cahul pe anul 2023 cheltuieli pentru investiţii 
capitale nu sun preconizate, astfel toate resursele indentificate vor fi direcţionate la  
cheltuieli recurente. 

Estimarea volumului cheltuielilor de personal a fost efectuată în baza măsurilor 
propuse de majorare a salariilor angajațiilor din sectorul bugetar, cu menţinerea mo-
ratoriului asupra funcţiilor vacante, fiind planificate reieşind din necesitatea acope-
ririi personalului efectiv încadrat.  

Cheltuielile de personal au fost calculate ţinând cont de prevederile Legii nr. 
270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și estimate reieșind 
din mărime valorilor de referință pentru anii 2023-2025 în  următoarele mărimi: 
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Indicatorii 
Aprobat 

începînd cu 
01.09.2022 

Estimat    
2023 

angajaţii din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar 

1900 1900 

personalul didactic, științifico-didactic și personalul de con-
ducere din instituţiile de învăţământ 

2000 2000 

personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se 
încadrează în clasele de salarizare de la 1 pînă la 25 

2000 2000 

directorii instituţiilor de educaţie timpurie, învăţămînt pri-
mar, gimnazial, liceal, profesional tehnic 

2000 2000 

directorii adjuncţi ai instituţiilor de educaţie timpurie, 
învăţămînt primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic 

2000 2000 

directorii (şefii) altor instituţii de învăţămînt 2000 2000 

directorii adjuncţi ai altor instituţii de învăţămînt 2000 2000 

 
 Pentru anul 2023 numărul de unități luat în calcul la estimarea cheltuielilor 
de personal constituie 2525,2 unităţi, cu 14,1 unităţi mai puțin faţă de aprobat anul 
2022.  
 Numărul de unități de personal din învăţămînt va constitui 1996,95 unități,  
la Direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei – 345,0 unități, la Azilul raional 
pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi - 38,75 unități, la aparatul 
Preşedintelui raionului - 54,0 unităţi, Direcția construcții și drumuri – 6,0 unități,  
Secția economii și atragerea investițiilor– 4,0 unități, Secția agricultură – 4,0 unități, 
Serviciul relaţii finiciare și cadastru - 2,0 unități, Secția cultură – 4,0 unități, Servi-
ciul tineret și sport – 2,0 unități, IP Centrul tineret Cahul – 4,0 unități, Școala sportivă 
a raionului Cahul - 19,0 unități, Biblioteca raională "Andrei Ciurunga" Cahul - 16,0 
unități,  Stadionul raional ”Atlant” Cahul -7,5 unități, Direcţia generală finanţe – 
18,0 unități și Centrul militar teritorial Cahul - 4,0 unități. Informaţia privind efecti-
vul de personal ale instituţiilor  bugetare din cadrul Consiliul raional Cahul pentru 
anul 2023 se prezintă în Tabelul 5 la Nota explicativă. 

În cadrul cheltuielilor curente, cheltuielile de personal pentru anul 2023 sunt 
estimate în sumă de 230152,0 mii lei și constituie 61,7% din totalul cheltuielilor 
planificate. Faţă de cheltuielile de personal executate în anul 2021 în anul 2023 se 
preconizează o creştere în sumă de 689,5 mii lei. 
        La planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-a ţinut cont 
de tarifele curente, precum şi de necesitatea aplicării unui regim strict de economie, 
un accent deosebit fiind pus şi pe îmbunătățirea procedurilor de achiziţii publice. 

În aspectul clasificației economice, cheltuielile bugetului raional se caracteri-
zează precum urmează:  

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii pe anul 2023 se prevăd în sumă 59523,8 
mii lei, sau 15,9 % din cheltuielile totale, cu o creștere față de cele aprobate pentru 
anul 2022 de 22863,7 mii lei. Creşterea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii pe anul 



13 

 

2023 se explică prin faptul că alocațiile au fost planificate ținînd cont de tarifele 
curente. 

Pentru subsidii se prevăd alocații financiare în sumă de 360,0 mii lei, sau 0,1% 
din cheltuielile totale.  

Prestațiile sociale vor consuma circa 14423,5 mii lei, sau 3,9% din cheltuielile 
bugetului raional și sunt în creştere cu 810,5 mii lei în comparație cu planul aprobat 
pe 2022. 

Pentru alte cheltuieli, în bugetul raional pe anul 2023 sunt preconizate mij-
loace financiare în sumă de 6999,7 mii lei, ce constituie 1,9 la sută din totalul chel-
tuielilor raionale, cu o majorare de 1476,7 mii lei în comparație cu planul aprobat în 
2022. 

Transferuri acordate în cadrul bugetului public national-400,0 mii lei constituie 
0,1 la sută din totalul cheltuielilor raionale. 

Pentru mijloace fixe se prevăd alocații în sumă de 35782,2 mii lei, sau 9,6% 
din cheltuielile totale și sunt în creștere cu 2984,8 mii lei față de cele aprobate pe 
anul 2022. 

Alocațiile prevăzute pentru stocuri de materiale circulante constituie 25387,9 
mii lei, ce constituie circa 6,8 % din cheltuielile bugetului raional şi cu 5025,7 mii 
lei mai mult faţă de cele aprobate în anul 2022. 

Pentru asigurarea rambursării împrumutului contractat de la Ministerul Fi-
nanţelor în valoare de 580840,0 EURO pe un termen de 20 ani de către Consiliul 
raional scopul fiind construcțiea  locuințelor sociale pentru păturile socialmente vul-
nerabile în bugetul raional sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 356,8 mii 
lei. 
        Cheltuielile bugetului raional Cahul pe anul 2023 în cadrul grupelor funcționale 
principale se prezintă în Tabela nr.3 la prezenta Notă explicativă.  
  

Serviciile de stat cu destinație generală 
 

La grupa Servicii de stat cu destinație generală pentru anul 2023 se prevăd 
alocaţii în sumă de 17643,7 mii lei, sau 4,7%  din cheltuielile totale ale bugetului 
raional. Comparativ cu planul aprobat pentru anul 2022, alocațiile prevăzute în anul 
2023  înregistrează o creștere de 3631,9 mii lei.  

Resursele financiare au fost direcționate pentru soluționarea problemelor strict 
necesare după cum urmează:  

- 3500,0 mii lei constituie fondul de rezervă, destinat pentru finanțarea cheltuielilor 
urgente, care survin pe parcursul anului;  

- 9692,8 mii lei sunt prevăzute pentru întreținerea Aparatului Președintelui, din 
care: 

 5648,4 mii lei sau 58,3 la sută pentru cheltuieli de personal; 
 1885,6 mii lei sunt direcționate pentru bunuri și servicii; 
 470,0 mii lei pentru prestațiile sociale; 
 941,8 mii lei pentru alte cheltuieli, dintre care 869,0 mii lei sunt prevăzute 

pentru achitarea indemnizației aleșilor locali pentru participarea la ședințe 
ale consiliului raional și cetățenilor de onoare; 
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 160,0 mii lei pentru mijloace fixe; 
 587,0 mi lei stocuri de materiale circulante. 

- 1913,2 mii lei sunt prevăzute pentru cheltuieli destinate deservirii clădirilor. 
Pentru activitatea Direcției Generale Finanțe în proiectul bugetului pe anul 

2023 sunt prevăzute alocații în sumă de 2537,7 mii lei, la nivel de 102,9 la sută 
faţă de alocaţiile aprobate pentru anul 2022.  

 
Apărare națională 

 
La estimarea cheltuielilor pentru apărarea naţională s-a ţinut cont de prevede-

rile Legii nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 
apărarea Patriei, Hotărîrii Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 ,,Pentru aprobarea 
Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul limită al orga-
nelor administrativ-militare, Hotărîrii Guvernului nr.631 din 23 mai 2003 ,,Pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară”. 

Pentru anul 2023 s-au estimat cheltuieli pentru activitatea administrativ-mili-
tară în sumă de 860,9 mii lei, dintre care: servicii medicale pentru examinarea recru-
ților – 110,0  mii lei, pentru întreţinerea centrului militar – 481,3 mii lei. Cheltuielile  
de personal vor însuma 269,6 mii lei sau 31,3 la sută din totalul cheltuielilor.  

 

Servicii în domeniul economiei 
 

Cheltuielile incluse în proiectul de buget pe anul 2023 la grupa dată constituie 
22577,6  mii lei, menținîndu-se la nivelul anului precedent, ca urmare a reorganizării 
Direcției Economie și agricultură în Secția economie și Secția agricultură, fiind di-
recţionate pentru întreţinera următoarelor instituţii şi activităţi: 

 Secția economie  și atragerea investițiilor – 589,8 mii lei; 
 Secția agricultură – 652,2 mii lei;  
 Serviciul  relații funciare și cadastru  - 382,3 mii lei; 
 Direcţia  construcţii și drumuri – 976,7 mii lei; 
 Contrubuția CR la proiectul de grant „Dezvoltarea și promovarea turismului 

verde în sectorul Dunărea al Bazinului Mării Negre” - 51,0 mii lei;  
 Pentru infrastructura drumurilor publice locale - 19925,6 mii lei.  

 
Protecția mediului 

 
La această grupă în bugetul anului 2023 sunt preconizate cheltuieli în sumă 

de 93,0  mii lei, care vor fi direcţionate ca contribuție a Consiliului raional Cahul  la 
proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor  în raionul Cahul etapa I cu 
finanțare din Fondul Ecologic Național”. Suma menționată urmează a fi valorivicată  
pentru desfășurarea unei campanii de sensibilizare și procurarea tehnicii.  
 

Ocrotirea sănătății 
Cheltuielile destinate ocrotirii sănătății pe anul 2023 se estimează în valoare 

de 6000,0 mii lei, cu o descreștere de 260,0 mii lei sau cu 4,2 la sută față de preve-
derile anului 2022. 
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Pentru anul 2023 sunt planificate cheltuieli în sumă de 350,0 mii lei pentru 
alimentarea copiilor nou născuți (cu vîrsta 0-1 an) din familiile social-vulnerabile cu 
amestecuri de produse lactate și 10,0 mii lei pentru evaluarea curentă a instituțiilor 
medicale. 
 Pentru cheltuieli capitale sunt preconizate 5640,0 mii lei, din care: 
     - 3000,0 mii lei, pentru lucrări de reparații la IMSP Spitalul Raional Cahul; 
    - 2640,0 mii lei, pentru lucrări de reparație capitală a Centrelor de Sănătate din 
raionul Cahul. 

 
Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 

 
La această grupă  sunt prevăzute alocații în sumă de 7948,6 mii lei pentru 

întreținerea următoarelor instituţii:  Biblioteca raională, Şcoala sportivă, Stadionul 
raional, Secția Cultură,  Serviciul tineret şi sport și Centrul de Tineret, precum și 
pentru activităţi cultural-artistice și sportive,  care vor fi organizate în anul 2023. 
Comparativ cu anul precedent cheltuielile s-au micșorat cu 746,1 mii lei sau cu 91,4 
la sută. 

Micșorarea  cheltuielilor în anul 2023 față de cheltuielile aprobate  în anul 
2022 se explică prin faptul  finisării lucrărilor de reparații la Stadionul raional Atlant.      

Pentru activitatea Stadionului au fost prognozate surse în mărime de 833,3 mii 
lei, cu 1405,7 mii lei mai puțin față de anul precedent sau cu 37,2 la sută. 

Școla sportivă se finanțează  din transferuri cu destinație specială de la bugetul 
de stat, care constituie suma de 1466,9 mii lei. 
         Pentru măsuri sportive în bugetul raional pe anul 2023 sunt planificate 1960,0 
mii lei, cheltuielile majorîndu-se cu 860,0 mii lei sau cu 78,2 la sută față de  anul 
precedent, iar pentru măsuri destinate tineretului și întreținerii Centrului de tineret 
sunt prognozate cheltueli în sumă de 536,5 mii lei. 
 Conform planului de măsuri culturale alocațiile prevăzute pentru petrecerea 
măsurilor constituie suma de 300,0 mii lei, care nu s-au modificat și se mențin la 
nivelul anului precedent. 
 Alocațiile pentru Biblioteca raională ”Andrei Ciurunga” sunt preconizate în 
bugetul anului 2023 în sumă de 2014,4 mii lei, cu 205,9 mii lei sau cu 11,3 la sută 
mai mult față de cheltuielile aprobate în anul 2022. 
 În bugetul anului 2023 pentru Secția cultură s-au preconizat surse în mărime 
de 536,5 mii lei, iar pentru Serviciul tineret și sport – în mărime de 305,6 mii lei. 
 

Învăţămînt 

La estimarea cheltuielilor pentru grupa „Învăţămînt” s-a ţinut cont de preve-
derile următoarelor acte legislative şi normative: 

 Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014; 
 Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de 

cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general 
din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea; 
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 Hotărârea Guvernului nr. 969 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de condu-
cere şi didactic din instituţiile de învățămînt general public; 

 Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentarea 
elevilor; 

 Alte acte legislative şi normative care reglementează activitatea ramurii. 
 Transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămîntul primar şi secundar ge-

neral includ transferurile categoriale pentru educația preșcolară, învățămîntul primar 
și secundar general, special și extrașcolar, calculate după metodologia de finanţare 
în bază de cost standard per elev. 

În proiectul bugetului raional Cahul pentru anul 2023 la compartimentul 
„Educație” se prevăd alocații în sumă de 263473,9 mii lei, cu 26925,6 mii lei mai  
mult decît alocațiile aprobate în anul 2022. Transferurile cu destinație specială pen-
tru finanțarea învățămîntului constituie 224579,2 mii lei, în creștere cu 20872,5 mii 
lei comparativ cu anul 2022. Principalii factori care au contribuit la modificarea vo-
lumului de alocații, față de anul precedent sunt:  

- implementarea a noi măsuri de politică salarială în anul 2022 (majorarea cu-
antumului salariului minim garantat de la 3100 lei la 3500 lei, majorarea a valorii 
de referință cu 100 lei); 

-  suplimentarea cu mijloace financiare pentru achitarea serviciilor termoener-
getice și comunale; 

- majorarea cu 20 % a normelor financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor 
din instituțiile de învățămînt. 

Reieșind din prevederile Regulamentului cu privire la gestionarea veniturilor 
colectate de către instituțiile finanțate de la bugetul raional Cahul, în bugetele insti-
tuțiilor de învățămînt pentru anul 2023  sunt incluse resurse financiare în sumă de 
4467,0 mii lei din contul veniturilor colectate ale instituțiilor publice, inclusiv:  

- 4394,0 mii lei venituri de la prestarea serviciilor contra plată; 
- 73,0 mii lei din plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public. 

Bugetele instituțiilor de învățămînt primar și secundar general pentru anul 
2023 au fost determinate în baza formulei prescrise în Anexa nr. 1 la  Hotărîrea 
Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per 
elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autărită-
ților publice locale de nivelul al doilea. Cuantumul normativului valoric pentru un 
„elev ponderat” şi a normativului valoric pentru o instituţie, luat în calcul la stabili-
rea volumului transferurilor categoriale distribuite instituțiilor, constituie – 16311,0 
lei şi, respectiv, 883593,0 lei.  Astfel, între 49 de instituții publice de învățământ 
primar şi secundar general, au fost distribuite resurse financiare din contul transfe-
rurilor categoriale în sumă de 212566,5 mii lei. 

Concomitent, din contul mijloacelor în valoare de 3 la sută din volumul tran-
sferurilor categoriale este formată Componenta raională, care constituie 15170,1 mii 
lei și urmează a fi distribuită instituţiilor de învăţămînt în conformitate cu Regula-
mentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta uni-
tății.  

Similar, pentru acoperirea cheltuielilor de personal ale cadrelor de sprijin din 
38 centre de resurse este format Fondul educației incluzive, în mărime de 2 la sută 
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din suma transferurilor categoriale care  în  anul 2023 va constitui 4037,4 mii lei, 
dintre care 3514,0 mii lei sunt repartizate pentru remunerarea muncii cadrelor didac-
tice pentru 8 luni, iar 523,4 mii lei vor fi repartizate ulterior, la propunerea Serviciu-
lui de Asistenţă Psihopedagogică. 

Cheltuielile pentru învăţămîntul extraşcolar se efectuează din contul transfe-
rurilor cu destinație specială pentru finanțarea învățământului și  constituie 5432,9 
mii lei. Din contul acestor mijloace este prevăzută finanțarea activității Centrului de 
Creație a Copiilor „Universul” în sumă de 2531,9 mii lei. Pentru organizarea și des-
fășurarea olimpiadelor raionale sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 106,4 
mii lei. De asemenea,  pentru organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților 
sunt alocate mijloace financiare în sumă de 2794,6 mii lei, dintre care 586,1 mii lei 
sunt destinate salarizării angajaților și întreținerii edificiului Taberei de odihnă și 
întremarea sănătății copiilor „Romantica”. 

În vederea organizării și desfășurării examenelor de absolvire, în conformitate 
cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 391/2014 „Cu privire la acțiunile de organi-
zare și desfășurare a examenelor de absolvire a nivelurilor de învățămînt” sunt pre-
văzute mijloace financiare în sumă de 244,7 mii lei. 

În Proiectul bugetului raional Cahul pe anul 2022 sunt prognozate mijloace 
financiare din contul transferurilor cu destinație specială pentru educația timpurie în 
mărime de 12077,3 mii lei, destinate organizării activității didactice cu 284 copii de 
vîrstă preșcolară, divizați în 17 grupe din 7 instituții de tip gimnaziu-grădiniță și o 
școală primară-grădiniță. Pe parcursul anului 2022 au fost închise grupele preșcolare 
din școala primară „Alexandru Donici” mun. Cahul și gimnaziul „Serghei Esenin” 
din s. Alexanderfeld. 

Pentru studierea limbilor minorităţilor naţionale în legătură cu particularitățile 
specific din planurile de învățămînt privind studierea istoriei, culturii şi tradiţiilor 
poporului sunt prevăzute mijloace financiare suplimentare în sumă de 481,8 mii lei, 
care vor fi utilizate pentru predarea limbii bulgare în gimnaziul „Vladimir Coro-
lenco” din com. Moscovei și a limbii ucrainene în gimnaziului-grădiniță „Lesea 
Ukrainka” din sat. Lucești. 

În proiectul bugetului raional pentru anul 2023 sunt prevăzute resurse finan-
ciare în sumă de 3936,0 mii lei pentru acordarea compensațiilor bănești anuale în 
mărime de 4000 lei pentru 984 cadre didactice și de conducere din instituțiile de 
învățămînt primare, gimnaziale și liceale din subordinea Consiliului raional Cahul.  

Pentru acordarea dejunurilor calde pentru elevii claselor I-IV din instituțiile 
de învățămînt în anul 2023 se prevăd mijloace financiare în sumă de 9672,0 mii lei. 
La estimarea acestor cheltuielilor s-au luat în calcul numărul elevilor la situația din 
1 octombrie 2022, numărul de 171 zile de alimentaţie şi norma de alimentaţie în 
mărime de 13,0 lei/zi. De asemenea, în cadrul instituțiilor de învățămînt este orga-
nizată alimentația elevilor din clasele a V-XII din contul veniturilor colectate din 
plata părintească, pentru care se prevăd mijloace financiare în sumă de 4389,0 mii 
lei. Totodată, din sursele proprii ale bugetului raional este prevăzută suplinirea bu-
getelor unor instituții de învățămînt cu mijloace financiare în sumă de 1000,0 mii lei 
pentru alimentarea a 450 elevi din clasele a V-XII care provin din familii social-
mente vulnerabile. 
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Din contul componentei  raionale, conform prevederilor Regulamentulei pri-
vind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității, pentru 
asigurarea  transportării elevilor din 16 instituții de învățămînt la şi de la şcoală, în 
proiectul bugetului Consiliului raional Cahul, au fost direcționate 2085,0 mii lei.  

În proiectul bugetului raional pentru anul 2023, din contul mijloacelor finan-
ciare proprii sunt prevăzute surse destinate întreținerii  aparatului Direcţiei Generale 
Învăţămînt  în sumă de 3863,0 mii lei și a Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică  
în sumă de 1393,7 mii lei. 

De asemenea, din sursele proprii ale bugetului raional  pentru anul 2023 se 
prevăd 8171,0 mii lei pentru îmbunătățirea infrastructurii și asigurarea condițiilor 
decente pentru desfășurarea procesului instructiv în unele instituții de învățămînt din 
subordinea Consiliului Raional care înregistrează deficit bugetar. 

În procesul elaborării propunerilor de buget pentru instituțiile de învățământ 
general din subordinea Consiliului raional Cahul, pe anul 2022 s-a stabilit că din 
51 de instituții de învățămînt primar și secundar general care activează în raionul 
Cahul, deficit de surse financiare înregistrează 47 de instituții, dintre care: 

- în 35 instituții de învățământ gimnazial în sumă de 28024,0 mii lei; 
- în 9 instituții de învățământ liceal  în sumă de 9676,0 mii lei; 
- în 2 instituții de învățământ  primar în sumă de  691,8 mii lei; 
- în 1 instituție de învățământ extrașcolar în sumă de 195,7 mii lei. 
Normativele valorice stabilite la determinarea volumului de alocații destribuit 

pentru o instituției de învățămînt pe baza formulei de calcul sunt insuficiente pentru 
a acoperi cheltuielile de personal în 29 de instituţii, iar în alte 18 instituţii normati-
vului nu acoperă cheltuielile pentru bunuri şi servicii. Totodată, presiune asupra bu-
getelor instituțiilor de învățămînt pun și creșterile exorbitante ale tarifelor la servici-
ile energetice și comunale. Astfel, avînd în vedere că în proiectul bugetului raional 
pentru anul 2023 nu se regăsesc mijloace financiare pentru acoperirea acestor insu-
ficiențe, din  numele Președintelui Raionului Cahul au fost înaintate solicitări supli-
mentare de mijloace financiare din contul transferurilor cu destinație specială pentru 
finanțarea învățămîntului  în sumă de 38587,5 mii lei. 

 
Protecție socială 

 
         La elaborarea proiectului bugetului pe anul 2023 în domeniul protecției sociale 
s-a ţinut cont de prevederile actelor legislative şi normative cu accent pe următoarele 
priorități:  
- promovarea politicilor în domeniul protecţiei familiei şi copilului; 
- asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi; 
- dezvoltarea serviciilor sociale de calitate. 

Cheltuielile destinate domeniului protecției sociale se estimează în volum de 
54431,4 mii lei, cu  o majorare de 7859,4 mii lei sau cu 16,9 %  mai mult în raport 
cu cheltuielile prevăzute pentru anul 2022. Cheltuielile la aceasta  grupă vor fi aco-
perite din următoarele surse: 

• Venituri proprii a bugetului raional – 41862,1 mii lei, ce constituie 76,9 %; 
• Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie specială – 9978,9 mii lei, ce 

constituie 18,4%; 
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• Resurse colectate  - 2240,4 mii lei, ce constituie 4,1 %; 
           • Resurse fonduri speciale   - 350,0 mii lei, ce constituie 0,6%; 

Cheltuielile pentru plățile sociale, care vor fi acoperite din contul transferuri-
lor cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al 
doilea în mărime de 9978,9 mii lei sunt preconizate pentru următoarele destinaţii:  
- 3974,3 mii lei, compensații pentru serviciile de  transport comun urban, suburban 
şi interurban (cu excepția taximetrelor) persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentu-
ate, prevăzute în art.49(1) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea so-
cială a persoanelor cu dizabilități;  
- 406,2 mii lei, pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoa-
nelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, prin care se prevede acordarea unei 
compensații anuale pentru acoperirea cheltuielilor de deservire cu transport a per-
soanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, în cuantum de 1080 lei/an pentru 
fiecare beneficiar;  
- 1438,9 mii lei, pentru indemnizații pentru copiii adoptați şi cei aflaţi sub tutelă/cu-
ratelă (plata indemnizaţiei respective constituie 800 lei lunar pentru fiecare benefi-
ciar adoptat, 1400 lei pentru copiii plasați în serviciul tutelă/curatelă și indemnizația 
unică la plasament - 3688,7 lei);  
- 961,1 mii lei, indemnizații pentru unele categorii de copii și tineret conform pre-
vederilor HG nr. 132 din 04.03.2020 (indemnizația  lunară s-a stabilit în cuantum 
egal cu minimul de existență pentru copii în vărsta de la 7-17 ani pentru anul prece-
dent, în cazul studenților/elevilor  cu vărsta pînă la 18 ani, în conformitate cu datele 
calculate de către Biroul Național de Statistică); 
- 1455,7 mii lei, pentru întreținerea  centrelor  de asistentă şi protecţie a victimelor 
traficului de fiinţe umane (Centrul Maternal);  
- 1200,1 mii lei, pentru indemnizaţiile şi compensaţiile pentru absolvenţii instituţii-
lor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de în-
văţămînt, prin repartizare de către Ministerul Educaţiei, în primii trei ani de activitate 
(potrivit art.134(5) şi (6) din Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014), din care fac 
parte: plata indemnizaţiei unice, compensarea cheltuielilor de închiriere a spaţiului 
locativ, consumul de energie termică şi electrică a personalului didactic angajat în 
instituţiile de învăţămînt din mediul rural şi centrele raionale; 
- 542,6 mii lei, prestații sociale pentru copii plasați în serviciile sociale, care sunt  
repartizate conform numărului de copii, după cum urmează:  

 Casa de copii de tip familial „Maranda” – 29,7 mii lei;  
 Casa de copii de tip familial  „Bria” – 23,7 mii lei;  
 Complexul de servicii sociale „Împreună” – 154,1 mii lei; 
 Serviciul Asistență parentală profesionistă –88,9 mii lei;  
 copii aflați sub tutelă/curatelă -246,2 mii lei. 

Cheltuielile pentru plățile sociale, care vor fi acoperite din contul veniturilor 
proprii ale bugetului raional sunt constituite din: 
- 4499,5 mii lei, surse pentru aparatul Direcției Generale Asistență Socială și Pro-
tecția Familiei, din care 3252,3 mii lei,  sau 72,3 la sută din totalul cheltuielilor, 
preconizate pentru cheltuieli de personal; 
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- 6895,1 mii lei, surse pentru Complexul de servicii sociale ”Împreună”. Pentru chel-
tuieli de personal au fost planificate surse în sumă de 4385,6 mii lei, ceea ce consti-
tuie 63,6 la sută din totalul cheltuielilor, pentru procurarea produselor alimentare au 
fost planificate 769,0 mii lei, ceea ce constituie 11,2 la sută din totalul cheltuielilor, 
iar 1740,5 mii lei sau 25,2 la sută din cheltuieli totale – pentru alte necesități. 
- 200,5 mii lei s-au planificat pentru Casa de copii tip familial ”Bria”; 
- 213,3 mii lei s-au planificat pentru Casa de copii tip familial ”Maranda”; 
- 3015,8 mii lei sunt preconizate pentru Serviciul social ”Centrul de Zi pentru copii 
cu dizabilități”. Pentru cheltuieli de personal au fost planificate alocații în sumă de 
2040,2 mii lei sau 67,6 la sută din totalul cheltuielilor, pentru procurarea produselor 
alimentare au fost preconizate – 120,0 mii lei sau 4,0 la sută din total cheltuieli. 
Celelalte 855,6 mii lei au fost planificate pentru alte necesități ale centrului; 
- 4178,2 mii lei s-au planificat pentru Serviciul de asistență socială la domiciliu. 
Partea preponderentă din totalul cheltuielilor  o constituie cheltuielile de personal – 
4049,9 mii lei sau 96,9 la sută; 
- 4962,6 mii lei s-au planificat pentru Serviciul de asistență comunitară, din care 
4613,2 mii lei sau 92,9 la sută  pentru cheltuieli de personal; 
- 9171,1 mii lei – pentru Serviciul de asistență personală, din care cheltuielile de 
personal constituie – 8980,8 mii lei sau 97,9 la sută din total cheltuieli; 
- 175,8 mii lei s-au planificat  pentru Serviciul de protezare și ortopedie; 
- 8148,7 mii lei au fost planificate pentru Azilul raional pentru persoane în vîrstă și 
persoane cu dizabilități. Cheltuielile de personal constituie 3838,5 mii lei sau 47,1 
la sută din total cheltuieli, pentru procurarea produselor alimentare s-au preconizat 
alocații în sumă de 1174,7 mii lei sau 14,4 la sută din cheltuieli, pentru alte necesități 
ale instituției au fost preconizate cheltuieli la suma de 3135,5 mii lei sau 38,5 la sută; 
- 2241,9 mii lei s-au planificat pentru Serviciul de asistență parentală profesionistă. 
Pentru cheltuieli de personal au fost preconizate alocații în sumă de 1496,7 mii lei 
sau 66,7 la sută din totalul cheltuielilor; 
- 350,0 mii lei s-au planificat pentru serviciul în domeniul acordării ajutoarelor so-
ciale. 
          În proiectul bugetului raional pe anul 2023 sunt preconizate transferuri curente 
acordate cu destinaţie specială între bugetul raional Cahul şi bugetul Consiliului să-
tesc Văleni în sumă de 400,0 mii lei pentru achitarea contribuției Consiliului raional 
Cahul la finanţarea Centrului Multifuncţional „Văleni” din s. Văleni în baza acordu-
lui de parteneriat, aprobat prin Decizia Consiliului raional Cahul nr. 01/12-V din 
24.01.2020.  

  Proiectul bugetului raional pe programe pentru anul 2022 este expus în anexa 
nr.3 la proiectul de decizie “Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform cla-
sificaţiei funcţionale” care sunt reflectate în tabelul nr.4 la prezenta notă explicativă 
„Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului Raional Cahul”. 
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IV. Plafonul datoriei publice 

  Conform prevederilor Legii nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria 
sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi ţinând cont de Legea 
privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Decizia cu privire la pro-
iectul bugetului conţine ca parte componentă plafonul datoriei şi garanţiilor la finele 
anului bugetar proiectat. Plafonul datoriei publice si a garanţiilor acordate de Con-
siliul Raional Cahul pentru anul 2023 se prezintă în următoarea tabelă: 

 
 

        
 Consiliul Raional Cahul înregistrează datorii publice la situaţia din 31.12.2022, are 
obligaţiuni pentru anul 2023 şi va înregistra plafonul (soldul) la 31.12.2023 în sumă 
de 11305,7 mii lei.                                                            
         În perioada exerciţiului bugetar 2023 beneficiarii de alocaţii vor dispune de 
autonomie stabilită conform cadrului legal în gestionarea cheltuielilor, reieşind din 
priorităţile proprii, respectiv, fiind şi responsabili de aceasta. 

 

Constantin Hodenco, 
Şef al Direcţiei Generale Finanţe                                  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Datoria publică 

1 Împrumuturi interne, total         

2 Împrumuturi recreditate, total (mii lei)         

 inclusiv:          

 Construcţia locuinţelor sociale 2019-2039 EURO 580840,0 11550,6  356,8 11193,8 111,9 11305,7 

 Total datorie publică (mii lei) 2019-2039 EURO 580840,0 11550,6  356,8 11193,8 111,9 11305,7 



mii lei
% din 

total
mii lei

% 

din 

total

mii lei
% din 

total
mii lei % mii lei

% din 

total
mii lei

% din 

total

1 353 412,8 100,0 339 070,4 100,0 373 385,9 100,0 34 315,5 110,1 384 785,7 100,0 397 735,7 100,0

1111 20 437,0 5,8 19 144,2 5,6 22 080,0 5,9 2 935,8 115,3 24 630,0 6,4 27 130,0 6,8

1146 1 312,0 0,4 840,0 0,2 1 280,0 0,3 440,0 152,4 1 280,0 0,3 1 280,0 0,3

1311 1 311,4 0,0

1312 1 576,5 0,0
1422 394,0 0,1 515,0 0,2 676,4 0,2 161,4 131,3 676,4 0,2 676,4 0,2

1423 4 810,1 1,4 5 179,6 1,5 7 183,4 1,9 2 003,8 138,7 6 766,0 1,8 6 766,0 1,7

1431 3,9 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 -1,0 66,7 2,0 0,0 2,0 0,0

1911 315 697,0 89,3 311 799,8 92,0 342 164,1 91,6 30 364,3 109,7 351 431,3 91,3 361 881,3 91,0

1913 7 317,7 2,1 1 588,8 0,5 0,0 -1 588,8 0,0 0,0 0,0

1931 553,3 0,2 0,0

2+3 338 988,5 100,0 339 070,4 100,0 373 029,1 100,0 33 958,7 100,3 384 414,7 100,0 396 706,7 100,0

21 229 462,5 67,7 229 483,0 67,7 230 152,0 61,7 669,0 100,3 246 345,6 64,1 246 345,6 62,1

22 16 576,9 4,9 36 660,1 10,8 59 523,8 16,0 22 863,7 162,4 46 580,4 12,1 51 441,0 13,0

24 0,0 371,7 0,0 -371,7 0,0 0,0

25 750,0 0,2 260,0 0,1 360,0 0,1 100,0 138,5 260,0 0,1 260,0 0,1
27 14 972,5 4,4 13 613,0 4,0 14 423,5 3,9 810,5 106,0 14 057,3 3,7 14 102,7 3,6

28 1 578,7 0,5 5 523,0 1,6 6 999,7 1,9 1 476,7 126,7 7 299,7 1,9 7 299,7 1,8

29 0,0 0,0 400,0 0,1 400,0 0,0 0,0

31 56 884,8 16,8 32 797,4 9,7 35 782,2 9,6 2 984,8 109,1 47 163,5 12,3 54 496,5 13,7
33 18 763,1 5,5 20 362,2 6,0 25 387,9 6,8 5 025,7 124,7 22 708,2 5,9 22 761,2 5,7

1-(2+3) 14 424,4 0,0 0,0 0,0 356,8 0,0 356,8 100,0 371,0 0,0 1 029,0 0,0

4+5+9 -386,0 0,0 0,0 0,0 -356,8 0,0 -356,8 100,0 -371,0 0,0 -1 029,0 0,0

4 649,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

418 666,5

421 289,5
422 -306,4
5 -348,9 0,0 0,0 0,0 -356,8 0,0 -356,8 100,0 -371,0 0,0 -1 029,0 0,0

561 -348,9 -356,8 -356,8 100,0 -371,0 -1 029,0

9 -686,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

910 14 261,4

930 -14 948,1

Datorii

Împrumuturi recreditate intre bugetul de stat și 
bugetele locale         

Alte creanțe interne ale bugetului                                                                                                                    

IV. Surse de finanțare, total

 I. Venituri, total

III. Sold bugetar

Transferuri acordate în cadrul bugetului public 
național

Transferuri primite între bugetele locale de 
nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în 
cadrul unei unități administrativ-teritoriale

Subsidii

II. Cheltuieli, total

Dobânzi

Amenzi și sancțiuni contravenționale

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de 
către instituțiile bugetare

Aprobat*

2022

Taxe și plăți administrative

Granturi curente primite de la guvernele altor 
state
Granturi capitale primite de la guvernele altor 
state

2021

Executat

Sold de mijloace bănești la sfîrșitul perioadei

Modificarea soldului de mijloace băne ști

Active financiare

Transferuri primite între bugetul de stat și 
bugetele locale de nivelul 2

Transferuri primite între instituțiile bugetului de 
stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul 2

Diferența de curs pozitivă
Diferența de curs negativă

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Prestății sociale

Stocuri de materiale circulante
Mijloace fixe

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei

Alte cheltuieli

                                                                                                la Nota explicativă

                                                                                                                                                                                                                 Tabelul nr.1

Alte taxe pentru mărfuri și servicii

Impozit pe venitul persoanelor fizice

Estimat

2025

Tabelul 1. Structura bugetului raional Cahul conform clasificaţiei economice 

Denumirea Cod 
Estimat

2024Devieri 

2023/2022Proiect

2023



mii lei % din total mii lei
% din 
total

mii lei
% din 
total

mii lei % mii lei
% din 
total

mii lei % din total

353 412,8 100,0 339 070,4 100,0 373 385,9 100,0 34 315,5 110,1 384 785,7 100,0 397 735,7 100,0

338 071,1 95,7 332 072,0 97,8 365 852,5 98,0 33 780,5 110,2 377 669,7 98,2 390 619,7 98,2

21 820,8 6,2 20 272,2 6,0 23 688,4 6,3 3 416,2 116,9 26 238,4 6,8 28 738,4 7,2

111110 19 606,0 5,5 19 144,2 5,6 22 080,0 5,9 2 935,8 115,3 24 630,0 6,4 27 130,0 6,8

111121 647,4 0,2

111125 51,3 0,0

111130 132,4 0,0

113312 0,0

114611 849,6 0,2 650,0 0,2 800,0 0,2 150,0 123,1 800,0 0,2 800,0 0,2

114612 450,3 0,1 190,0 0,1 480,0 0,1 290,0 252,6 480,0 0,1 480,0 0,1

114613 12,0 0,0

142251 67,9 0,0 285,0 0,1 326,4 0,1 41,4 114,5 326,4 0,1 326,4 0,1

143120 3,9 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 -1,0 66,7 2,0 0,0 2,0 0,0

191111 217 357,6 61,5 223 706,7 66,0 244 579,2 65,5 20 872,5 109,3 244 579,2 63,6 244 579,2 61,5

191112 10 852,3 3,1 9 105,0 2,7 9 978,9 2,7 873,9 109,6 10 197,4 2,7 10 251,4 2,6

191113 1 203,9 0,3 1 406,5 0,4 1 466,9 0,4 60,4 104,3 1 466,9 0,4 1 466,9 0,4

191116 20 442,8 5,8 19 925,6 5,8 19 925,6 5,3 0,0 100,0 19 925,6 5,2 19 925,6 5,0

191120 3 411,6 1,0 0,0 0,0

191131 59 267,1 16,8 54 487,7 16,0 66 213,5 17,7 11 725,8 121,5 75 262,2 19,6 85 658,2 21,5

191132 3 161,7 0,9 3 168,3 0,9 -3 168,3 0,0

193111 253,3 0,1

193120 300,0 0,1 0,0

741,1 0,2 230,0 0,1 350,0 0,1 120,0 152,2 350,0 0,1 350,0 0,1

741,1 0,2 230,0 0,1 350,0 0,1 120,0 152,2 350,0 0,1 350,0 0,1

1070 741,1 0,2 230,0 0,1 350,0 0,1 120,0 152,2 350,0 0,1 350,0 0,1

142245 326,1 0,1 350,0 0,1 350,0 100,0 350,0 0,1 350,0 0,1

191310 415,0 0,1 230,0 0,1 0,0 -230,0 -100,0 0,0 0,0

14 600,6 4,1 6 768,4 2,2 7 183,4 1,9 2 003,8 106,1 6 766,0 1,8 6 766,0 1,7

14 600,6 4,1 6 768,4 2,2 7 183,4 1,9 2 003,8 106,1 6 766,0 1,8 6 766,0 1,7

Resurse generale, total

Resurse generale - Interne

Impozitul pe venitul reținut din salariu

Taxa pentru apă

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului 
rutier de persoane în regim de taxi                                                                                          

Impozitul privat încasat în bugetul local de nivelul II

Aprobat
2022

Denumirea Codul Eco (k6)

Tabelul 2. Veniturile bugetului Consiliului Raional Cahul conform clasificaţiei economice 

2021
Executat

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

Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de 
nivelul II

Transferuri curente primite cu destina ție specială între bugetul de 
stat și bugetele locale de nivelul II pentru înv ățămîntul preșcolar, 
primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)

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

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

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

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

Tabelul nr.2

 la Nota explicativă

Estimat
2025

Estimat
2024Devieri 

2023/2022Proiect
2023

Transferuri capitale primite cu destina ție specială între bugetul de 
stat și bugetele locale de nivelul II

 Venituri, total

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

Transferuri capitale primite cu destina ție specială între bugetele 
locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei UAT

Impozitul pe venitul aferent opera țiunilor de predare în posesie 
și/sau folosință a proprietății imobiliare

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat                                                                                            

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

Resursele fondurilor speciale

Resursele fondurilor speciale - Interne

Protecţie  împotriva excluziunii sociale

Taxa la cumpararea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar

Resurse atrase de instituţii

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

Resurse atrase de instituţii - Interne

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele 
locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 
unităţi administrativ-teritoriale



0111 243,5 0,1 270,0 0,1 448,0 0,1 178,0 165,9 448,0 0,1 448,0 0,1

142310 6,1 0,0 10,0 0,0 6,0 0,0 -4,0 60,0 6,0 0,0 6,0 0,0

142320 237,4 0,1 260,0 0,1 442,0 0,1 182,0 170,0 442,0 0,1 442,0 0,1
0473 1 311,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131122

1 311,4 0,4

0510 4 676,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191320

4 676,3 1,3

0820 65,8 0,0 60,0 0,0 28,0 0,0 -32,0 46,7 26,0 0,0 26,0 0,0
142310 2,5 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 2,0 200,0 2,0 2,0 0,0
142320 63,4 0,0 58,0 0,0 24,0 0,0 -34,0 41,4 24,0 0,0 24,0 0,0

0911 340,6 0,2 297,0 0,1 431,0 0,1 134,0 145,1 431,0 0,1 431,0 0,1
142310 340,6 0,1 297,0 0,1 431,0 0,1 134,0 145,1 431,0 0,1 431,0 0,1

0912 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142320 40,0 0,0

0921 1 590,4 0,5 1 271,0 0,6 1 744,0 0,5 473,0 137,2 1 744,0 0,5 1 744,0 0,4
142310 1 365,6 0,4 1 261,2 0,4 1 733,0 0,5 471,8 137,4 1 733,0 0,5 1 733,0 0,4
142320 11,6 0,0 9,8 0,0 11,0 0,0 1,2 112,2 11,0 0,0 11,0 0,0
191320

213,2 0,1

0922 3 045,2 0,9 1 632,2 0,5 1 892,0 0,5 259,8 115,9 1 887,0 0,5 1 887,0 0,5

142310 1 406,5 0,4 1 543,3 0,5 1 830,0 0,5 286,7 118,6 1 825,0 0,5 1 825,0 0,5
142320 62,3 0,0 88,9 0,0 62,0 0,0 -26,9 69,7 62,0 0,0 62,0 0,0

131222 1 576,5 0,4

0950 131,3 0,0 305,0 0,1 400,0 0,1 95,0 131,1 400,0 0,1 400,0 0,1
142310 131,3 0,0 305,0 0,1 400,0 0,1 95,0 131,1 400,0 0,1 400,0 0,1

1012 2 651,0 0,8 2 933,2 0,9 2 240,4 0,6 896,0 166,6 1 830,0 0,5 1 830,0 0,5

142310 1 143,1 0,3 1 344,4 0,4 2 240,4 0,6 896,0 166,6 1 830,0 0,5 1 830,0 0,5

191310 1507,9 0,4 1588,8 0,5
1040 505,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191310 505,2 0,1

Servicii în domeniul culturii
Incasări de la prestarea serviciilor cu plată

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

Autorităţi legislative şi executive

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

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

Protecţie în caz de incapacitate de muncă

Turism

Colectarea şi distrugerea deşeurilor

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile 
bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

Educaţie timpurie

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între institu țiile 
bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II 
Protecţie a familiei şi a copiilor
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între institu țiile 
bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II

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

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile 
bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II

Învăţământ liceal

Incasări de la prestarea serviciilor cu plată

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

Învățămînt nedefinit după nivel

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

Învăţământ primar
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

Învăţământ gimnazial

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public



Cod

mii lei
% din 
total

mii lei
% din 
total

mii lei
% din 
total

mii lei % mii lei
% din 
total

mii lei
% din 
total

338 988,5 100,0 339 070,4 100,0 373 029,1 100,0 33 958,7 110,0 384 414,7 100,0 396 706,7 100,0

01 11 540,7 3,4 14 011,8 4,1 17 643,7 4,7 3 631,9 125,9 17 429,6 4,5 20 850,4 5,3

0111 6 601,2 1,9 7 230,7 2,1 9 692,8 2,6 2 462,1 134,1 9 047,5 2,4 9 047,5 2,3
0112 1 961,1 0,6 2 464,4 0,7 2 537,7 0,7 73,3 103,0 2 537,7 0,7 2 537,7 0,6
0133 2 998,0 0,9 445,0 0,1 1 913,2 0,5 1 468,2 429,9 2 044,4 0,5 5 465,2 1,4
0169 -19,5 0,0 3 500,0 1,0 3 500,0 0,9 0,0 100,0 3 800,0 1,0 3 800,0 1,0

0171 0,0 371,7 0,1 -371,7 0,0 0,0 0,0

0182 0,0

02 608,7 0,2 680,2 0,2 860,9 0,2 180,7 126,6 904,9 0,2 904,9 0,2
0259 608,7 0,2 680,2 0,2 860,9 0,2 180,7 126,6 904,9 0,2 904,9 0,2
03 77,9 0,0

0311 77,9 0,0
04 24 145,8 7,1 22 557,7 6,7 22 577,6 6,1 19,9 100,1 22 720,4 5,9 22 720,4 5,7

0419 839,8 0,2 1 766,5 0,5 972,1 0,3 -794,4 55,0 1 818,1 0,5 1 818,1 0,5
0421 500,0 0,1 0,0

0429 559,0 0,2 652,2 652,2 0,0

0442 28,5 0,0 0,0
0443 687,8 0,2 762,1 0,2 976,7 0,3 214,6 128,2 976,7 0,3 976,7 0,2

0451 20 442,8 6,0 19 925,6 5,9 19 925,6 5,3 0,0 100,0 19 925,6 5,2 19 925,6 5,0

0473 1 088,0 0,3 103,5 0,0 51,0 0,0 -52,5 49,3

05 5 678,4 1,7 219,0 0,1 93,0 0,0 -126,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0510 5 678,4 1,7 219,0 0,1 93,0 0,0 -126,0 42,5 0,0

06 0,0 0,0 3 776,7 1,1 0,0 0,0 -3 776,7 0,0 0,0 0,0 4 790,0 1,2

0630 0,0 3 776,7 1,1 0,0 -3 776,7 0,0 4 790,0 1,2

07 4 848,1 1,4 6 260,0 1,8 6 000,0 1,6 -260,0 95,8 12 660,0 3,3 14 260,0 3,6

0740 250,0 0,1 250,0 0,1 350,0 0,1 100,0 140,0 250,0 0,1 250,0 0,1

0769 4 598,1 1,4 6 010,0 1,8 5 650,0 1,5 -360,0 94,0 12 410,0 3,2 14 010,0 3,5

08 5 053,0 1,5 8 694,7 2,6 7 948,6 2,1 -746,1 91,4 7 946,6 2,1 7 946,6 2,0

0812 2 649,9 0,8 5 338,1 1,6 4 260,2 1,1 -1 077,9 79,8 4 260,2 1,1 4 260,2 1,1

0813 390,9 0,1 489,8 0,1 536,5 0,1 46,7 109,5 536,5 0,1 536,5 0,1

0820 1 511,8 0,4 2 108,5 0,6 2 314,4 0,6 205,9 109,8 2 312,4 0,6 2 312,4 0,6

0861 376,7 0,1 494,9 0,1 531,9 0,1 37,0 107,5 531,9 0,1 531,9 0,1

0862 123,7 0,0 263,4 0,1 305,6 0,1 42,2 116,0 305,6 0,1 305,6 0,1

09 240 979,8 71,1 236 298,3 69,7 263 473,9 70,6 27 175,6 111,5 268 773,2 69,9 270 057,9 68,1

0911 9 886,7 2,9 10 121,5 3,0 12 508,3 3,4 2 386,8 123,6 12 508,3 3,3 12 508,3 3,2

0912 11 695,4 3,5 12 118,9 3,6 13 842,4 3,7 1 723,5 114,2 13 994,5 3,6 16 014,2 4,0

0921 121 283,0 35,8 103 093,2 30,4 106 783,0 28,6 3 689,8 103,6 114 287,6 29,7 108 102,6 27,3

0922 88 879,7 26,2 100 273,0 29,6 119 005,9 31,9 18 732,9 118,7 116 648,5 30,3 120 098,5 30,3

0950 4 596,3 1,4 5 792,1 1,7 6 077,6 1,6 285,5 104,9 6 077,6 1,6 8 077,6 2,0

0960 1 187,3 0,4 1 325,6 0,4 1 393,7 0,4 68,1 105,1 1 393,7 0,4 1 393,7 0,4

0989 3 451,5 1,0 3 574,0 1,1 3 863,0 1,0 289,0 108,1 3 863,0 1,0 3 863,0 1,0

10 46 056,0 13,6 46 572,0 13,7 54 431,4 14,6 7 859,4 116,9 53 980,0 14,0 55 176,5 13,9

1012 23 809,7 7,0 26 369,2 7,8 31 416,9 8,4 5 047,7 119,1 30 438,7 7,9 30 463,7 7,7

1040 12 134,8 3,6 14 061,6 4,1 15 509,2 4,2 1 447,6 110,3 16 032,0 4,2 17 206,8 4,3

1060 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1070 2 007,8 0,6 1 436,5 0,4 1 805,7 0,5 369,2 125,7 1 813,9 0,5 1 822,5 0,5

1091 3 087,9 0,9 3 381,0 1,0 4 499,5 1,2 1 118,5 133,1 4 487,6 1,2 4 467,6 1,1

1099 4 974,8 1,5 1 323,7 0,4 1 200,1 0,3 -123,6 90,7 1 207,8 0,3 1 215,9 0,3

338 988,5

Protecție  împotriva excluziunii sociale

Administrare în domeniul protecției sociale

Alte servicii în domeniul  tineretului și 
sportului

Servicii de stat cu destinație generală

Ocrotirea sănătații

Cultură, sport, tineret, culte și  odihnă

Învățământ

Industrie prelucrătoare

Turism

Gospodăria de locuințe și gospodăria 
serviciilor comunale

Aprovizionarea cu apă

Protecție în domeniul asigurării cu  locuințe

Protecția mediului

Construcții

Servicii în domeniul economiei

Protecție a familiei și a copiilor

Învățământ liceal

Servicii afiliate învățământului

Alte servicii în domeniul învățământului

Protecție în caz de încapacitate de muncă

Colectarea și distrugerea deșeurilor

Alte servicii de protecție socială

Transport rutier

Servicii de sănătate publica

Agricultura

Protecție socială

Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății

Alte servicii în domeniul agriculturii, 
gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și 
gospodăriei de vânătoare

Servicii  de sport și cultură fizica

Servicii pentru tineret

Servicii în domeniul culturii

Educație timpurie

Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și 
odihnei

Învățământ gimnazial

Învățământ primar

Învățământ nedefinit după nivel

Tabelul nr.3

 la Nota explicativă

202520242023

Tabelul 3. Cheltuielile bugetului raional Cahul conform clasificaţiei funcţionale  pe anul 2023

2021

Denumirea
F1F3

Proiect EstimatEstimat
Devieri 2022/2023

Aprobat*
2022

Alte servicii de stat generală

Alte servicii în domeniul apărării  naționale

Poliție

Alte servicii economice  generale

Executat

Autorități legislative și executive

Cheltuieli, total

Apărare națională

Transferuri cu destinație specială între 
administrația publica de nivel central  și 
local

Ordine publica și securitate națională

Servicii bugetar-fiscale
Alte servicii generale

Serviciul datorii interne



Tabelul nr.4 
la Nota explicativă  

 

Tabelul nr.4 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului Raional Cahul 

F3 Autoritati legislative si executive 0111 

Programul Executivul si serviciile de suport 03 

Subprogramul Exercitarea guvernării 0301                

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 
Un management transparent, legal, accesibil, eficient și profesionist al Administrației Publice pentru o viață 
decentă și în siguranță a populației raionului. 

Obiectivul 

1. Nivelul 0% de decizii ale Consiliului raional și dispoziții ale președintelui anulate de către Oficiul teritorial 
al Cancelariei de stat și atacate în instanțele de judecată. 
2. Creșterea cu 10% a numărului de consultări și vizite în UAT de nivelul I pînă în anul 2023.  
3. Asigurarea participării a 70% a funcționarilor publici din UAT de nivelul I la instruiri de dezvoltarea 
profesională continuă pe parcursul anului 2023 

Descriere 

Asigurarea organizării ședințelor Consiliului Raional Cahul. Coordonarea activității consiliilor locale în 37 de 
primării în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Elaborarea măsurilor necesare pentru 
realizarea programelor de activitate curentă și de perspectivă ale consiliului raional și Aparatului președintelui 
raionului.                

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R 

Nivelul de executare a deciziilor 
consiliului raional. Nivelul de informare 
a cetățenilor raionului privind activitatea 
Consliului Raional Cahul. Calitatea 
actelor emise. 

% 100 100 100 100 

Produs P 
numărul de decizii ale CR și dispoziții 
ale președintelui elaborate și adoptate               

unități 850 850 850 850 

Eficienţa E2 
cheltuieli pentru organizarea unei ședințe 
al Consiliului Raional 

mii lei 35,0 17,5 17,5 17,5 

    
             

F3 Servicii bugetar-fiscale 0112 

Programul Managementul finantelor publice 05 

Subprogramul Politici si management in domeniul bugetar-fiscal 0501               

D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul Dezvoltarea şi fortificarea politicii în domeniul finanţelor publice locale 

Obiectivul 

1.Asigurarea unei implimentări a cadrului legal privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului în 
contextul reformei managementului finanțelor publice; 
2.Asigurarea raportării privind executarea bugetelor locale de nivelul I și II; 
3.Asigurarea disciplinei, echității, transparenței și onestității în gestionarea finanțelor publice și administrării 
patrimoniului public. 

Descriere 

- Elaborarea și remiterea în adresa autorităților executive locale de nivelul I și II a circularei privind 
particularitățile aprobării calendarului pentru eleborarea și aprobarea bugetelor locale pe anul 2022. 
- Elaborarea proiectului dispozitiei cu privire la lansarea procesului de elaborare a proiectului bugetului 
raional pe anul 2023. 
- Implementarea cadrului normativ și metodologic privind elaborarea rapoartelor de executare a bugetului 
local și bugetelor de nivelul I. 
- Generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale privind executarea bugetului local pentru a fi 
prezentate autorității reprezentative. 

 
 
 
 
  

   
 
  

         

D II. Cod Nume Unitatea 2022 2023 2024 2025 



Indicatorii de 

performanţă 

de 

masura 
Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R 
Gradul de executare a cheltuielilor 
bugetului raional 

% 95,00 95,00 95,00 95,00 

R1 
Ponderea rapoartelor prezentate de către 
autoritațiile publice subordonate 
Consiliului raional în termen și apreciate 

% 90,00 90,00 90,00 90,00 

R2 Circulară elaborată și emisă Nr. 4 4 4 4 

R3 
Proiectul deciziei cu privire la aprobarea 
bugetului raional cu anexele, tabelele și 
nota informativă elaborate 

Nr. 1 1 1 1 

R4 Pronosticul bugetului raionului pe 3 ani 
realizati 

Nr. 1 1 1 1 

Produs 

P1 
Raportul privind executarea bugetului 
raionului pe anul respectiv prezentat in 
termenii stabiliti de Ministerul Finantelor 

numar 1 1 1 1 

P2 

Numarul de seminare de instruire 
organizate și desfasurate pe problemele, 
ce tin de elaborarea și executarea 
bugetelor UTA, precum și a 
managementului financiar la nivelul 
UTA 

numar 4 4 4 4 

P3 
Rapoarte examinate, sintetizate și 
consolidate  prezentate la Ministerul 
Finanțelor 

% 100 100 100 100 

P5 
Rapoarte prezentate de către autoritățile 
publice recepționate și verificate 

% 100 100 100 100 

P6 
Rapoarte încorporate în sistemul 
informațional fără erori 

% 70 70 70 70 

 
F3 Alte servicii generale 0133 

Programul Executivul si serviciile de suport 03 

Subprogramul Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii 0302               

D I. Descrierea 

narativă 

  

Scopul 

Asigurarea serviciilor de intreţinere a clădirilor administrative.  
Euroregiunea Dunării de Jos are ca scop relansare economiilor, atragerea investiţiilor, dezvoltarea 
sferei sociale, culturale, economice şi de infrastructură. 

Obiectivul 
Eficientizarea managementului în domeniului serviciilor de întreținere a clădirilor  administrative. 
Stimularea cooperării transfrontaliere dintre unităţile administrativ-teritoriale. 

Descriere 

Activități ce  țin  de îngrijirea clădirilor administrative. 
Cooperarea transfrontalieră dintre unităţile administrativ-teritoriale  în cadrul unor proiecte cu 
finanțare europeană.               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R Asigurarea  serviciilor de calitate înaltă % 100 100 100 100 

R1 
Intermedierea unor parteneriat  în 
vederea realizării de proiecte cu finanţare 
europenă. 

% 70 70 70 70 

Produs P1 Numărul de proiecte transfrontaliere  
atrase 

unități 1 1   

Eficienţa 
E 

Cheltuieli medii pentru întreținerea unui 
angajat 

mii lei 5 5 1 6 

 
 
 
 

F3 Alte servicii de stat cu destinatie generala 0169 



Programul Domenii generale de stat 08 

Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerva si  de interventie 0802               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Asigurarea  finanțării activităților imprevizibile și excepționale 

Obiectivul 
Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform prevederilor Regulamentului privind constituirea 
și utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional 

Descriere 

Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care parvin pe 
parcursul anului și nu sunt prevăzute în buget, din contul de rezervă al Consiliului raional.Planificarea 
volumului fondului de rezervă al bugetului raional este aprobat în dependență de resursele disponibile, 
ce nu depășesc cuantumul stabilit prin Legea finanțelor publice locale.Alocarea mijloacelor se 
efectuiază în baza Deciziilor Consiliului raional și Dispozițiilor președintelui raionului, cu aprobare 
ulterioară în cadrul consiliului raional. 

              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Cod Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R 

Gradul de executare a deciziilor și 
dispozițiilor privind alocarea de resurse 
din fondul de rezervă în raport cu volumul 
distribuit 

% 100 100 100 100 

 

F3 Alte servicii in domeniul apararii  nationale 0259 

Programul Apărarea Națională 31 

Subprogramul Servicii de suport in domeniul apararii  nationale 3104               
D I. 

Descrierea 

narativă 

  

Scopul Completarea forțelor armate cu  resurse umane și  tehnico-materiale. 

Obiectivul 
Asigurararea activităților de recrutare și evidență a tinerilor. Organizarea încorporării cetățenilor în serviciul 
militar al FA. Evidența militară a resurselor umane pe plan local și tehnico -materiale. 

Descriere 
Activități de studiere și selectare a recruților pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.Desfășurarea 
măsurilor de încorporare a recruților în rîndurile  FA.  Evidența nominala și statistica a resurselor umane 

              
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 
R1 Gradul de îndeplinirre a planului de 

încorporare 
% 100 100 100 100 

R2 
Ponderea recruților din numărul tinerilor 
care ating vîrsta de 16 ani . 

% 80 80 80 80 

Produs 
P1 Numărul tinerilor recruați pe an unități 520 520 520 520 

P2 Numărul recruților încorporați unități 97 99 99 99 

Eficienţa E Cheltuieli medii anuale pentru un recrut mii lei 0,6 1,6 1,6 1,6 

 
 

F3 Alte servicii economice  generale        0419 

Programul Servicii generale economice și comerciale 50 

Subprogramul Politici si management  in domeniul macroeconomic si de 
dezvoltare a economiei 

5001 

 
 
  

             

D I. Descrierea 

narativă 
  



Scopul 

Determinarea direcțiilor prioritare și planificarea strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei 
locale de dezvoltare socio-economică a raionului în funcție de necesitatile indentificate ale 
comunitățiilor din teritoriu și cu politica națională în domeniul dezvoltării locale și regionale. 
      

Obiectivul 

"Dezvoltarea cooperării interstatale,interregionale în vederea stabilirii parteneriatelor durabile întru 
dezvoltarea socio-economică a raionului și dezvoltarea capacităților comunităților, APL și raionale, 
prin implimentarea proiectelor investiționale cu impact socio-economic raional major. 
    

Descriere 

Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării economice regionale. 
Implimentarea măsurilor stipulate în Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul. 
Dezvoltarea pe teritoriul raionului a unei economii de piață, utilizarearațională a resursilor locale, 
materiale, financiare și umane. 
               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R2 
Gradul de desfăşurare a seminarelor și 
evenimentelor 

% 100 100 100 100 

Rezultat R3 
Gradul de monitorizare a informației 
privind IMM-urile care au beneficiat de 
Programe de suport. 

%  100 100 100 

Rezultat  R4 
Nivelul de examinare a setului de 
documente pentru privatizarea fondului 
de locuințe.  

%  100 100 100 

Produs P3 Organizarea seminarelor,evenimentelor. nr. 8 4 4 4 

Produs P2 
Numărul de proiecte în curs de 
implimentare  

nr. 2 2 3 3 

 P4 
Numărul de ședințe organizate cu privire 
la organizarea fondului de locuințe   

     nr.  4 4 4 

Eficiență  E1 
Gradul de implementare a proiectelor 
investiționale planificate 

% 100 40 60 100 

 
 
 

F3 Alte servicii în domeniul agriculturii        0429 

Programul Dezvoltarea agriculturii 51 

Subprogramul Politici si management  in domeniul agriculturii, dezvoltării 
regionale și mediului  

5101 

 
 
  

             

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 
 Sectorul agroindustrial durabil cu un managiment eficient a resurselor umane, financiare și 
materiale."      

Obiectivul 

1. Promovarea politicii grare în teritoriu. 
2. Acumularea informația operative din sectorul agrar și monitorizarea lucrărilor agricole. 
3. Monitorizarea utilizării eficiente a terenurilor agricole, plantării și defrișării plantațiilor 

multianuale.   
 

Descriere 

1.Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării sectorului agra, strategia națională de dezvoltare a 
agriculturii pentru anii 2023-2030. 
2.Promovarea ți monitorizarea politicii dezvoltării sectorului agrar, startegia națională de dezvoltare a 
sectorului de irigare 2021-2030.  

              



D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R3 
Gradul de monitorizare a informației 
privind activitatea agenților economici 
din sectorul agrar. 

%  100 100 100 

Rezultat R 
Gradul de pregătire a tehnicii pentru 
lucrări agricole. 

%  100 100 100 

Produs P2 
Siteza informației obținute de la Direcția 
Statistică, APL de nivelul II și 
producătorii agricoli din raion 

număr  3 3 3 

Produs P Organizarea seminarelor meselor rotunde număr  12 12 12 

Eficienţa E2 
Gradul de monitorizare a plantării și 
defrișării plantațiilor multianuale.  

%  100 100 100 

 
 

 
F3 Alte servicii în domeniul economiei  0419 

Programul Geodezie ,cartografie și cdastru  69 

Subprogramul Politici si management in domeniul geodeziei, cartografiei si 
cadastrului 

6901 
              

Scopul 
Respectarea egalității între deținători de terenuri, tinerea costului funciar raional și monitoriului 
funciar, prezentarea materialelor și cadastrului funciar raional 

Obiectivul 

Rezolvarea problemelor de litigiu funciar a persoanelor fizice şi persoanelor judirice. Selectarea 
terenurilor pentru proiectarea şi construirea obiectivelor. Supravegherea şi controlul de folosire 
raţională a terenurilor de pe întreg teritoriu a raionului. Pregătirea materialelor şi documentelor 
pentru darii de seamă funciară anuală a raionului 

Descriere 

Deplasarea în teritoriul. Prezentarea informaţiei necesare primăriilor, inginerii cadastrali, agenţi 
economici şi deţinătorii de terenuri. Primirea dărilor de seamă a 37 primării. Întocmirea cadastrului 
funciar raional. Coordonarea Cadastrului funciar raional cu ministerile respective. Prezentarea 
cadastrului funciar raional Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru emiterea Hătărîrii de Guvern 
nr.52 din 29.04.2021 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 01.01.2023. 
     

 
              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 
       

R Rezolvarea litigiilor apărute   %  70 70 70 

Produs P 
Aprecierea suprafețelor de teren  pentru 
amplasarea în primării 

număr 37 37 37 37 

Eficienţa E Convocarea seminarelor de instruire număr 2 1 1 1 

 
F3 Constructii 0443 

Programul Dezvoltare regionala si constructii 61 

Subprogramul Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si 
constructiilor 

6101 
              

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale a raionului Cahul.  



Obiectivul 
Organizarea, monitorizarea  lucrărilor  și  verificarea  calității  lor  la  construcția,  renovarea, 
modernizarea  și   reparația  obiectelor  de  menire  socială. 

Descriere 

Activități de dezvoltare regiunei prin amenajărea și planificărea teritoriului, întreținerea și reparația 
curentă a obiectelor de menire socială, a drumurilor, prin examinarea conformității proiectelor 
înaintate cu legislația Republicii Moldova               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R 
Ponderea devizelor acceptate din 
totalitatea devizelor examinate 

% 37 40 42 44 

R1 
Ponderea populației cu acces la 
infrastucturi modernizate 

% 75 79 81 83 

R2 
Creșterea gradului de acces a populației 
la infrastructuri modernizate 

% 60 64 66 68 

Produs 
P1 

Numărul devizelor de cheltuieli elaborate 
și înaintate pentru confirmare Consiliului 
Raional 

Unit. 46 52 54 56 

P2 Numărul șantierilor supravegheate Unit. 46 52 54 56 

Eficienţa E cheltuieli medii pentru un obiect renovat Mii lei 462 489 503 534 

 
F3 Transport rutier 0451 

Programul Dezvoltarea transporturilor 64 

Subprogramul Dezvoltarea drumurilor 6402               

D I. 

Descrierea 

narativă 

  

Scopul Drumuri publice locale modernizate și renovate în raionul Cahul. 

Obiectivul 
Organizarea,  monitorizarea  lucrărilor  și  verificarea  calității la construcția,   renovarea,  modernizarea  și  
reparația  drumurilor publice locale. 

Descriere 

Dezvoltare regională prin amenajarea și planificarea teritoriuliu, întreținerea și reparația curentă a obiectelor de 
menire socială, a infrastructurii sociale (apeduct, canalizare, termoficare) și prin examinarea conformității 
proiectelor înaintate cu legislația Republicii Moldova.               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R 
Elaborarea  devizelor  de cheltuieli  cu  
aprobarea  la ședințele  Consiliului  
raional 

% 100 100 100 100 

Produs 

P 
Lungimea  sectoarelor  de drumuri  
renovate  și  modernizate 

unități 11 8,8 6,7 7.2 

P1 
Numărul localităților care vor beneficia 
de drumuri renovate și reparate 

 9 7 9 10 

Eficienţa E Costul  unui  km  de  drum renovat mii lei 1420 2350 2670 2670 
        

 
 

F3 Turism 0473 

Programul Dezvoltarea turismului 66 

Subprogramul Dezvoltarea turismului 6602               

D I. 

Descrierea 

narativă 

  

Scopul Dezvoltarea si promovarea oportunitatilor turismului ecologic in r. Cahul  



Obiectivul 

1.Evaluarea situatiei actuale, crearea si imbunatatirea programelor de dezvoltare si de promovare a afacerilor si 
antreprenoriatului in sectorul turismului. 
2.Consolidarea capacitatilor autoritatilor locale si furnizorilor de servicii turistice in dezvoltarea turismului 
ecologic. 

Descriere 

Prin intermediul proiectului se propune realizarea mai multor activitati de dezvoltare a sectorului turismului in 
raionul Cahul cum ar fi: -Activitati de managment, -Elaborarea programelor și a materialelor de dezvoltare a 
turismului verde, -Activități comune pentru intarirea capacitatilor interesate din sectorul Dunarean Galati-
Cahul-Reni, -Activitati de comunicare si promovare.               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R 
Gradul de executare a seminarelor și 
evenimentelor organoizate 

% 100 100   

 R1 
Gradul de desfășurare a seminarelor și 
evenimentelor  evenimentelor  

% 100 100   

Produs P Numărul de evenimente organizate unități 5 7   

 
 
 

F3 Colectarea si distrugerea deșeurilor 0510 

Programul Protectia mediului 70 

Subprogramul Colectarea, conservarea si distrugerea poluantilor organici 
persistenti, a deseurilor menajere solide si deseurilor chimice 

7002 
              

D I. 

Descrierea 

narativă 

  

Scopul Mediu curat  în raionul Cahul 

Obiectivul 
Creșterea standardului de viață al populației și înbunătățirea calității mediului din raionului Cahul prin 
dezvoltarea și implimentarea unui sistem durabil de management al deșeurilor. 

Descriere Contribuția la Proiectul  care cuprinde toate satele raionului Cahul.               
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Cod Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R1 Gradul de implimentare a proiectului % 20 10 0 0 

Produs P Numărul de autospeciale pentru deșeuri 
procurate  

unit 1 0 0 0 

Produs P1  
Numărul de containere pentru colectarea 
deșeurilor 

unit 0 800 0 0 

Produs P2 Campanie de sensibilizare desfaşurată. unit 1 1 0 0 

Eficienţa E Cheltuieli în baza acordului mii lei 219 46.5 0 0 

 
 
 

F3 Aprovizionarea cu apa   0630 

Programul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75 

Subprogramul Aprovizionarea cu apa si canalizare                 7503               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 

Extinderea serviciului de alimentare cu apa si sporirea accesului populatiei r. Cahul la apa potabila de 
calitate prin sistem centralizat de alimentare cu apa, prin dezvoltarea si regionalizarea continua, 
Clusterul D 



Obiectivul 

Cresterea accesului populatiei r.Cahul la serviciile de aprovizionare cu apa si de canalizare prin 
constructia apeductului  magistral si a retelelor interioare, pe traseul clusterului D, r.Cahul. Asigurarea 
accesului la apa potabila a cca 1604 gospodarii, cu o populatie  de cca 4602 persoane 24ore din 24. 

Descriere 

Cheltuielile generate  tin de contributia la ptroiect, pentru asigurarea cheltuielilor de constructie ce 
depasesc valoarea acoperita de BM, precum și cheltuielile de administrarea a proiectului( 
supravegherea tehnică, de autor, etc.). 

              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Cod Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Eficienţa E Costul mediu al traseului de apeduct mii lei 3776,7 0 0 0 

Rezultat R 
Traseul principal al sistemului de apeduct 
construit 

% 20 0 0 0 

 
 
 

F3 Servicii de sănătate publica 0740 

Programul Sanatatea publică și serviciile medicale 80 

Subprogramul Programe nationale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Copii sănătoși la primul an de viața. 

Obiectivul Asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor  primului an de  viața .  

Descriere Selectarea și asigurarea copiilor cu suplimentele lactate.               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Cod Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R 
Gradul de asigurarea cu suplimentele 
lactate 

% 100 100 100 100 

Eficiența E 
Cheltuieli pentru asigurarea copiilor cu 
suplimentele lactate 

mii lei 250 350 250 250 

 
 

  
 

    
 

 

F3 Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății 0769 

Programul Sanatatea publică și serviciile medicale 80 

Subprogramul Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătății 

8019 
              
D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Prestarea serviciilor medicale de calitate. 

Obiectivul 

Asigurarea lucrătorilor de reparație la IMSP Spitalul Raional Cahul, conform cerințelor sanitaro-
igienice. 
Efectuarea lucrărilor de reparație a edificiilor Centrelor de Sănătate din raionul Cahul. 

Descriere 

În scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale și condițiilor de prestare a acestora, precum și 
creșterii satisfacției pacienților ce beneficiază de asistență medicală, executarea lucrărilor de reparație 
capitală a unor blocuri de la IMSP Spitalul Raional Cahul și reparația centrelor de sănătate din raionul 
Cahul.               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codu

l 
Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 
R 

Gradul de îmbunătăţirea condiţiilor în 
Spital 

% 40 40 40 40 

R1 
Gradul de îmbunătăţirea condiţiilor în 
unitățile medico-sanitare publice 

% 40 40 40 40 

Produs P Reparația a blocurilor Spitalului raional 
Cahul 

unităţi 3 3 3 3 



 P1 
Numărul instituțiilor medico-sanitare 
reparate 

unităţi 5 10 10 10 

Eficiența E1 Centre evaluate unităţi 3,5 1 3 8 
 

F3 Servicii  de sport și cultura fizica 0812 

Programul Tineret și sport 86 

Subprogramul Sport 8602               

D I. 

Descrierea 

narativă 

  

Scopul 

Dezvoltarea şi educarea populaţiei în plan intelectual,psihologic,moral şi fizic prin practicarea 
sporlului.Promovarea ,asigurarea şi realizarea procesului instructiv educativ şi prigătirea sportivelor de 
performanţa. 

Obiectivul 

Sportul pentru toţi: asigurarea condiţiilor adecvate pentri organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive 
raionale. 
Sportul de performanţă: asigurarea participării echipelor şi sportivelor la nivel național cît și internațional. 
Organizarea de stajii, tabere alte forme de pregătire şi reforme a sportivelor de performanţă.  
Antrenarea elevilor în cultura fisică şi sport,formarea unui mod sănătos de viaţa. 
Crearea condiţiilor adecvate pentru realizarea măsurilor şi activităţilor sportive şi încadrare în activităţii sportive 
pînă la 1500 de participanţi.      

Descriere 

Sportul pentru toţi"  
1. Organizarea şi desfăşurarea Campionatelor raionale între tineri la diferite probe de 
sport(baschet,fotbal,volei,atletism,tenis de masa,şah şi joc de dam,lupta naţională "Trînta").  
2. Participarea la competiţii sportive naționale. 
3. Procurarea Cupelor, medaliilor, diplomelor, stimularea sportivilor.  
4. Dotarea cu echipament şi inventar sportiv a echipelor şi sportivilor invingătoare ăn competiţiile raionale.  
 
"Sportul de performanţă": 
 1.Participarea echipelor şi sportivelor în Campionatele şi cupele RM la defeite probe de 
sport(baschet,fotbal,volei,atletism,tenis de masa,şah şi joc de dam,lupta naţională "Trînta",box,lupte greco 
romane şi etcr).  
2.Participarea echipelor şi sportivelor în turnee şi festivaluri sportive. 
 3.Dotarea cu echipament şi inventar sportiv a echipelor şi sportivilor participanţi la competiţiile raionale. 
 4.Stimularea sportivilor, a pune la dispoziţia populaţiei, secţiilor din cadrul şcolilor sportive terenurile sportive 
inclusiv a stadionului Atlant, participarea echipelor şi sportivilor în campionatele şcolilor sportive. cupele RM, 
turneele internaţionale la difirite de sport(volei,fotbal,joc de dame)pe defirite vîrste,extinderea genurilor de 
sport practicate în şcoala sportivă raională de fotbal .        

              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

 R 
Ponderea elevilor încadrați în 
activități sportive 

%  50 50 50 

Rezultat 

R1 
Ponderea sportivilor la susținerea 
normelor de promovare 

% 100 100 100 100 

R2 
Ponderea tinerulor incadrați în 
activități sportive 

% 10 10 10 10 

R3 
Gradul de încadrare a populaţiei în 
activităţi sportive 

% 25 15 10 10 

Produs 

P1 
Numărul mediu de sportivi 
înmatriculați 

unități 316 350 350 350 

P2 
Numărul mediu de participanți 
”Sportul de performanță” 

unități 1050 115 115 115 

P3 
Numărul mediu de participanţi –
sportul pentru toți 

unități 9200 1500 1500 1500 

Eficienţa 
E1 Cheltuieli medii pentru un participant mii lei 0,05 0,17 0,17 0,37 

E2 Cheltuieli mediu la un participant mii lei 0,3 0,55 0,55 0,25 



E3 Cheltuieli mediu pentru un 
participant - "Sportul pentru toţi" 

mii lei 0,5    

 
F3 Servicii pentru tineret 0813 

Programul Tineret si sport 86 

Subprogramul Tineret 8603               
D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 

1.Crearea condiţiilor pozitive pentru soluţionarea/ reducerea problemelor sociale cu care se confruntă 
tinerii. 
2.Gestionarea echitabilă,eficienta  şi trasparenţa a surselor financiare. 
3.Crearea premiselor reale pentru înbunătăţirea situaţiei lor şi promovarea participării tinerilor în 
toate domeniile vieţii sociale,culturale,economice şi politice. 
4.Continuarea proiectului  program de granturi . 

Obiectivul 

Facilitarea  participării  tinerilor în procesul  de luare  a deciziilor  la nivel local,promovarea 
parteneriatului social dintre APL,sectorului privat în domeniul implementării activităţilor pentru 
tineret, identificarea şi analiza problemelor strategice ale tinerilor la nivel de raion,prin organizarea  
activităţilor de tineret.    

Descriere 

1.Participarea la conferinţe naţioanale şi şcoli de vară organizate de către Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării 
2.Organizarea şi desfăşurarea diversilor concursuri, seminare, traininguri. 
3.Procurarea trofeelor,diplomei,stimularea tinerilor. 

 

              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R 
 
 

R1 

Gradul de implicare a tinerilor în 
activităţi  
Ponderea tinerilor încadraţi în 
activităţi pentru tineret 

% 
2 
 

100 

3 
 

600 

3 
 

600 

3 
 

600 

Produs 

P 
Numărul de activităţi pentru tineret 
organizate 

unități 15 80 80 80 

P2 
Numărul activităților pentru tineret 
finanțate în cadrul programului de 
granturi pentru inițiativele tinerilor 

unități 2    

Eficienţa E 
Cheltuieli mediu la un beneficiar în 
cadrul activităților pentru tineret 

mii lei 0,5 0,1 0,1 0,1 

 
F3 Servicii in domeniul culturii 0820 

Programul Cultura, cultele si  odihna 85 

Subprogramul Dezvoltarea culturii 8502               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 

Promovarea politicii naționale în activitatea bibliotecilor din raion,coordonarea profisională; 
reglementarea și asigurarea controlului respectării legislației în domeniul 
biblioteconomie.Îmbunătățirea serviciilor prin asigurarea accesului liber la informaţie a tuturor 
cetăţenilor indiferent de naţionalitate, orientare politică, religie Implementarea cadrului cultural prin 
asigurarea şi protecţia dreptului constituţional al cetăţenilor RM la activităţi culturale; stabilirea 
priorităţilor culturale şi asigurarea dezvoltării programei de stat,protejarea drepturile oamenilor de 
creaţie, asigurarea accesului liber al tuturor cetăţenilor la acţiunile, la valorile şi bunurile culturale. 
Promovarea turismului din zonă și dezvoltarea patrimoniul culturalca valoare turistică, 
implementarea acțiunilor strategice aprobate.      

Obiectivul 

"1.Atragerea utilizatorilor bibliotecii prin implementarea a 3 servicii moderne de bibliotecă, selectate 
în conformitate cu necesităţile beneficiarilor.  
2.Sporirea accesului la colecţii diverse şi relevante necesităţilor informaţionale, prin mărirea ratei de 
înnoire a stocului de carte până la 10 ani.  
3. Crearea condiţiilor atractive pentru utilizatorii bibliotecii prin modernizarea tehnico-materială a 16 
săli de bibliotecă în perioada 2023-2025  
4. Dezvoltarea la 140 utilizatori din oraş şi raion a competenţelor de modernizare a accesului 
cetăţenilor la informaţii prin utilizarea computerelor şi internetului. Coordonareaactivității 



instituțiilor de cultură (case de cultură,biblioteci, instituții de învățămîntartistice și muzee 
ect.),stabilirea relațiilor de colaborare în domeniul culturii. Organizare participării instituțiilor și 
formațiilor artistice, copiilor talentați,meșterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziții, 
seminare, simpozioane, conferințe republicane și internaționale.Dezvoltarea turismului din 
raion.Desfășurarea seminarilor (pînă la 10 anual). 

Descriere 

Subprogramul include activităţi de asigurare a procesului de instruire a utilizatorilor, inclusiv 
întreţinerea, reparaţia edificiilor şi desfăşurarea activităţilor culturale, asigurarea bibliotecii cu carţi si 
periodice necesare. Crearea condiţiilor atractive pentru utilizatorii bibliotecii prin modernizarea 
tehnico-materială.(biblioteca) Festivaluri și concursuri culturale organizate de către autoritatea 
publică. Susținerea participării colectivelor artistice la activitățile culturale de nivel național și 
internațional. 

              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R Numărul de activităţi culturale % 35 35 35 35 

R2 
Gradul de încadrare a colectivelor 
artistice în activitățile culturale 

% 20 20 20 20 

R4 
Gradul de încadrare a populației în 
activități culturale  

% 20 20 20 20 

R5 Sporirea fondului de carte în instituție % 15 16 16 16 

R3 Numărul de vizite unitati 30 30 30 50 

Produs 

P 
Numărul utilizatorilor instruiţi  la 
calculatoare 

unități 400 600 600 600 

P5  Numărul colectivelor artistice unitati 32 37 37 37 

P4 Numărul seminarelor   10 10 10 10 

P2 
Numărul evenimentelor culturale 
organizate 

unități 30 60 60 60 

P3 Fondul de carte al bibliotecii unități 20 32 32 32 

Eficienţa 
E 

Cheltuieli medii la deservirea unui 
cititor 

mii lei 0,8 0,27 0,27 0,27 

E2 Cheltuieli medii la o activitate culturala mii lei 10 3,33 3,33 3,33               

F3 Alte servicii in domeniul culturii, cultelor  si odihnei 0861 

Programul Cultura, cultele si  odihna 85 

Subprogramul Politici şi management în domeniul culturii 8501               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 
Realizarea politicii statului și raionuluiîn domeniul culturii și turismului în teritoriu.  
Management eficient în domeniul culturii.Majorarea nivelul profesional al angajaţiilor.  
    

Obiectivul 

Asigurarea dezvoltării și funcționării eficiente a instituțiilor de cultură și sectorului turismului din 
zonă și satisfacerea intereselorculturale ale populației indiferent de situația social - profisională, 
confesiune, originea etnică,aparteneță politică. Participarea angajaților la seminare informative şi 
instructive (5 anual), participarea la cursurile de formare continuă,efectuarea vizitelor de lucru. 
    

Descriere 

Subprogramul prevede acţuini de managment eficient în vederea dezvoltării domeniului 
cultură,precum şi eficientizarea managmentului prin implementarea prevederilor strategice de 
dezvoltare a culturii.Organizarea şi desfăşurarea festivarurilor şi concursirilor, susţinerea participării 
colectivelor artistice la activităţii culturale de nivel local,naţional,internaţional.Promovarea 
colectivelor artistice şi motivarea colectivelor artistice din raion prin oferirea de 
premii,trofee,diplome.                

  
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R 
Implicarea lucrătorilor din cultură la 
seminarele de instruire 

% 70 70 70 70 



Rezultat R1 Numărul de seminare nr. 5 5 5 5 

Rezultat R2 Numărul de vizite nr 20 20 20 20 

Produs P Numărul de seminare petrecute unităţi 10 10 10 10 

 

F3 Alte servicii in domeniul  tineretului si sportului 0862 

Programul Tineret si sport 86 

Subprogramul Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului 8601               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Asigurarea managimentului eficient în domeniul tineretului și sportului. 

Obiectivul Crearea condițiilor optime în vederea dezvoltării și funcționării domeniul tineretului și sport. 

Descriere 

Suprogramul prevede acțiuni de managiment eficient în vederea dezvoltării domeniului tineret și 
sport, precum și eficientizarea managimentuluiprin implimentarea prevederilor strategice de 
dezvoltare a tineretului ți sportului. Organizarea și desfășurarea activității de tineret și sport, și 
motivarea lor prin oferirea de medalii cupe, diplome și inventar sportiv.Susținerea asociațiilor și 
cluburilor sportive la activități de nivel local, național internațional. 

              
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R 
Gradul de încadrare a tinerei 
populației în activități sportive  

% 25 20 20 20 

Rezultat R1 Ponderea tinerilor încadraţi în 
activităţi  sportive 

% 100    

Produs  

P 
Numărul evenimentelor de tineret și 
sportive organizate  

unități 40 15 15 15 

P1 Numărul mediue de participanți pers. 4700    

P2 
Numărul asociațiilor și cluburilor 
sportive susținute financiar 

nr 50 10 12 15 

Eficienţa E 
Cheltuieli pentru inventor și 
echipament sportiv 

mii lei 5,0    

 E1 
Cheltuieli medii pentru un 
particupant 

mii. lei  0,3    

 
 
 

F3 Educatie timpurie 0911 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Educatie timpurie 8802               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 
Copii pregatiti multilateral pentru viata in vederea integrarii in activitatea scolara, dezvoltarea 
capacitatilor creative prin valorificarea potentialului psihofiziologic si intelectual al copilului. 

Obiectivul 

1.Frecventarea zilnica a copiilor in medie a 80% din numarul a 284 de copii 
2. Sporirea calitatii rezultatelor copiilor absolventi la nivel de  95%  in anul de studii 2022-2023 
3.Imbunatatirea conditiilor prin dotarea a 8 institutii prescolare cu mobilier, material didactice  şi 
jucarii. 

Descriere 

Programul se realizeaza prin activităţi de asigurare a procesului de instruire a copiilor, 
monotorizarea procesului instructiv educativ, formarea condiţiilor optime prin dotarea instituţiilor 
cu utilaj tehnic, mobilier şi echipament multimedia, materiale didactice. 

              



D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r Procentul de fregventare zilnică a 
instituției de învățămînt preșcolare 

%  85.00 85.00 85.00 

Rezultat r1 Ponderea cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate din totalul cadrelor didactice 

%  20.00 20.00 20.00 

Rezultat r2 Nivelul de asigurare a cheltuielilor din 
contul transferurilor cu destinație 
specială pentru Educația Timpurie 

%  100.00 100.00 100.00 

Rezultat r3 Creșterea costurilor de alimentare a 
unui copil, comparativ cu anul 
precedent 

%  15.00 20.00 20.00 

Rezultat r4 Ponderea instituțiilor dotate cu 
mobilier cu mobilier și materiale 
didactice din totalul instituțiilor 

%  15.00 15.00 15.00 

Rezultat r5 Gradul de încadrare a absolvenților în 
instituțiile de învățămînt primar 

%  95.00 95.00 95.00 

Produs p Numărul de copii încadraţi  în 
instituţiie preşcolare 

unităţi 324.00 

 

284.00 284.00 284.00 

Produs p1 Numărul cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate 

unități  3.00 3.00 3.00 

Produs p2 Numărul de instituții dotate cu mobilier 
și materiale didactice 

unități  1.00 1.00 1.00 

Eficienţa e Cheltuieli medii anual pentru 
intreţinerea unui  copil 

mii lei 319.30 

 

340.24 340.24 340.24 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru achitarea 
cursurilor de perfecționare a cadrelor 
didactice 

mii lei  4.00 4.00 4.00 

Eficienţa e2 Cheltuieli medii pentru dotarea 
instituțiilor 

mii lei  45.00 45.00 45.00 

Eficienţa e3 Costul mediu pentru alimentarea unui 
copil încadrat în învățămîntul preșcolar 

lei  31.5 31.5 31.5 

 
F3 Învățămînt primar 0912 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Învățămînt primar 8803               
D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Tineri cu cultura generala si pregatiti pentru institutii de invatamint superior 

Obiectivul 

1. Intreținerea si instruirea in mediu 732 de  elevi in perioada anului  2023; 
2. Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice pe parcursul anului 2023 prin instruire;       
3. Încadrarea tinerilor specialiști cu studii de profil în cadrul instituțiilor de învățămînt primar. 

Descriere 

Programul se realizează prin activităţi de asigurare a procesului de instruire a elevilor, 
monotorizarea procesului instructiv educativ, formarea condiţiilor optime prin dotarea instituţiilor 
cu utilaj tehnic, mobilier şi echipament multimedia, materiale didactice 

              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitate

a de 

masur

a 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r Creșterea numărului de elevi 
comparativ cu anul precedent 

% 10.00 

 

5.00 5.00 5.00 



Rezultat r1 Ponderea cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate din totalul cadrelor didactice 

%  20.00 20.00 20.00 

Rezultat r2 Gradul de încadrare a absolvenților în 
instituțiile de învățămînt gimnazial 

%  95.00 95.00 95.00 

Rezultat r3 Nivelul de asigurare a transferurilor 
programate către instituțiilor de 
învățămînt primar 

%  100.00 100.00 100.00 

Rezultat r4 Ponderea instituțiilor reparate din 
totalul instituțiilor 

%  0.00 30.00 67.00 

Produs p Numărul mediu de elevi in institutie unităţi 697.00 732.00 732.00 732.00 

Produs p1 Numărul cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate 

unități  5.00 5.00 5.00 

Produs p2 Numărul de tineri specialiști atrași în 
instituțiile de învățămînt anual 

Unități  1.00 1.00 1.00 

Produs p3 Numărul de instituții în care au avul loc 
lucrări de reparație 

unități  0.00 1.00 2.00 

Eficienţa e Cheltuieli medii anuale pentru 
intreţinerea unui  elev 

mii lei 64.20 

 

68.84 68.84 68.84 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru achitarea 
cursurilor de perfecționare a cadrelor 
didactice 

mii lei  5.00 5.00 5.00 

Eficienţa e2 Cheltuieli  medii pentru efectuarea 
reparaţiilor capitale ale instituțiilor 

mii lei  0.00 640.30 
 

2660.00 

Eficienţa e3 Costul mediu pe zi pentru alimentarea 
unui elev încadrat în învățămîntul 
primar 

lei  13.0 13.0 13.0 

F3 Învățămînt gimnazial 0921 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Învățămînt  gimnazial 8804               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Tineri cu cultura generala si pregatiti pentru institutii de invatamint superior 

Obiectivul 

1. Intretinerea si instruirea in mediu 4648 elevi in anul 2023; 
2. Dezvoltarea profesionala cadrelor didactice pe parcursul anului 2023  prin instruire;                                                                                                              
3. Încadrarea tinerilor specialiști cu studii de profil în cadrul instituțiilor de învățămînt gimnazial. 

Descriere 

Programul se realizeaza prin activităţi de asigurare a procesului de instruire a elevilor, 
monitorizarea procesului instructiv - educativ, formarea condiţiilor optime prin dotarea instituţiilor 
cu utilaj tehnic, mobilier, echipament multimedia si materiale didactice. Reparaţii ale acoperişului, 
schimbarea uşilor şi ferestrelor, reabilitarea blocurilor sanitare și modernizarea sistemelor de 
încălzire a instituțiilor de învățămînt.               

 

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

 

Codul 

 

Nume 

 

Unitate

a de 

masur

a 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 Gradul de încadrare a absolvenților în 
instituțiile de învățămînt superior 

%  75.00 75.00 75.00 

Rezultat r2 Nivelul de asigurare a transferurilor 
programate către instituțiilor de 
învățămînt gimnazial 

%  100.00 100.00 100.00 

Rezultat r3 Ponderea cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate din totalul cadrelor didactice 

%  20.00 20.00 20.00 



Rezultat r4 Ponderea instituțiilor reparate din 
totalul instituțiilor 

%  0.00 40.00 10.00 

Produs p Numărul de elevi in institutie unităţi 4840.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00 

Produs p1 Numărul cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate 

unități 43.00 

 

67.00 71.00 64.00 

Produs p2 Numărul de tineri specialiști atrași în 
instituțiile de învățămînt anual 

unităţi  11.00 10.00 12.00 

Produs p3 Numărul de elevi transportați la și de la 
școală cu autobusele școlare 

unități  392.00 392.00 392.00 

Produs p4 Numărul de instituții în care au avul loc 
lucrări de reparație 

unități  0.00 14.00 4.00 

Eficienţa e Cheltuieli medii anuale pentru 
intreţinerea unui  elev 

mii lei 791.40 817.65 817.65 817.65 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru achitarea 
cursurilor de perfecționare a cadrelor 
didactice 

mii lei  36.00 36.00 36.00 

Eficienţa e2 Cheltuieli  pentru reparaţii capitale ale 
gimnaziilor 

mii lei 2579.80 0.00 9,785.00 4,100.00 

Eficienţa e3 Cheltuieli medii pentru asigurarea 
transportării unui elev la și de la școală 

mii lei  45.69 45.69 45.69 

Eficienţa e4 Costul mediu pe zi pentru alimentarea 
unui elev încadrat în învățămîntul 
gimnazial 

lei  13.00 13.00 13.00 

 
F3 Învățămînt liceal 0922 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Învățămînt  liceal 8806               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Tineri cu cultura generala si pregatiti pentru institutii de invatamint superior 

Obiectivul 

1. Intretinerea si instruirea in mediu 5045 elevi in anul 2023; 
2.Dezvoltarea profesionala cadrelor didactice pe parcursul anului 2023  prin instruire;                                      
3. Încadrarea tinerilor specialiști cu studii de profil în cadrul instituțiilor de învățămînt liceal. 

Descriere 

Programul se realizeaza prin activităţi de asigurare a procesului de instruire a elevilor, 
monitorizarea procesului instructiv - educativ, formarea condiţiilor optime prin dotarea instituţiilor 
cu utilaj tehnic, mobilier, echipament multimedia si materiale didactice. 

       
  

     

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitate

a de 

masur

a 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r1 ponderea cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate din totalul cadrelor didactice 

%  20.00 20.00 20.00 

Rezultat r2 Gradul de încadrare a absolvenților în 
instituțiile de învățămînt superior 

%  75.00 75.00 75.00 

Rezultat r3 nivelul de asigurare a transferurilor 
programate către instituțiilor de 
învățămînt liceal 

%  100.00 100.00 100.00 

Rezultat r4 ponderea instituțiilor reparate din 
totalul instituțiilor 

%  0.00 50.00 10.00 



Produs p Numărul mediu de elevi in institutie unităţi 5127.00 5045.00 5,045.00 5,045.00 

Produs p1 Numărul cadrelor didactice care au 
trecut cursurile de perfecționare 
acreditate 

unități  34.00 34.00 34.00 

Produs p2 numărul de tineri specialiști atrași în 
instituțiile de învățămînt anual 

unități  11.00 11.00 11.00 

Produs p3 Numărul de elevi transportați la și de la 
școală cu autobusele școlare 

unități  322.00 322.00 322.00 

Produs p4 Numărul de instituții în care au avul loc 
lucrări de reparație 

unități  0.00 5.00 2.00 

Eficienţa e Cheltuieli medii anuale pentru 
intreţinerea unui  elev 

mii lei  186.91 186.91 186.91 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru achitarea 
cursurilor de perfecționare a cadrelor 
didactice 

mii lei  34.00 34.00 34.00 

Eficienţa e2 Cheltuieli  pentru efectuarea 
reparaţiilor capitale ale instituțiilor 

mii lei  8171.00 3,550.00 7,000.00 

Eficienţa e3 Cheltuieli medii pentru asigurarea 
transportării unui elev la și de la școală 

mii lei  29.40 29.40 29.40 
 

Eficienţa e4 Costul mediu pe zi pentru alimentarea 
unui elev încadrat în învățămîntul liceal 

lei  13.00 13.00 13.00 

 
F3 Învățămînt nedefinit dupa nivel 0950 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati 8814               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Educaţie extraşcolară de calitate  pentru dezvoltarea aptitudinilor  şi capacităţilor copiilor 

Obiectivul Asigurarea accesului  la educaţia extraşcolară  a cel puţin 10% din efectivul  general de elevi 

Descriere 

Organizarea activităţilor  de agrement  şi turism pentru copiii amplasaţi  în tabere. Implicarea şi 
participarea elevilor la activităţile  organizate în Centrul de Creaţie. Asigurarea participării elevilor 
la olimpiadele raionale. 

              
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r Ponderea beneficiarilor Centrului de 
Creație a Copiilor Universul din 
numărul total de elevi din raion 

% 12.00 8.00 8.00 8.00 

Rezultat r3 Ponderea de elevi participanți la 
olimpiade din numărul total de elevi 

% 8.00 7.00 7.00 7.00 

Rezultat R4 Ponderea beneficiarilor foilor de 
odihna la taberele de vară din numărul 
total de elevi din raion 

%  7.00 7.00 7.00 

Produs p Numărul de elevi din Centrul de 
Creație a Copiilor Universul 

unităţi 847.00 815.00 815.00 815.00 

Produs p3 Numarul de elevi beneficiari în tabăra 
de odihnă și întremarea sănătății 
copiilor „Romantica” 

unit. 800.00 700.00 700.00 700.00 

Produs P4 Numărul mediu de copii participanți la 
odihnă de vară cu sejur de zi 

unități  300.00 300.00 300.00 

Produs P5 Numărul de elevi participanți la 
olimpiade 

unități 500.00 752.00 752.00 752.00 



Eficienţa e Cheltuieli  medii raportate la un 
beneficiar al Centrului de Creație al  
Copiilor Universul 

unităţi 1.83 3.10 3.10 3.10 

Eficienţa e2 Cheltuieli medii pentru organizarea 
olimpiadelor 

mii lei 106.40 106.40 106.40 106.40 

Eficienţa e3 Costul mediu pentru un sejur de zi mii lei 99.06 177.25 177.25 177.25 

 
F3 Învățămînt nedefinit dupa nivel 0950 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Curriculum 8815               
D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Organizarea examenelor de absolvire a ciclului gimnazial si a examenelor de bacalaureat 
Obiectivul Promovarea examenelor pe criterii de competentă 

Descriere 
Prigătirea centrelor de bacalaureat şi examinare în conformitate cu normativele  în vigoare. 
Asigurarea cu personal calificat și competent. 

              

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitate

a de 

masur

a 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat r3 Ponderea elevilor care au acumulat nota 
medie mai mare de 8,00 la examenele de 
absolvire din totalul elevilor admiși 

%  55.00 55.00 55.00 

Produs p1 Numărul de elevi  admiși la examenul de 
absolvire a ciclului gimnazial din totalul 
de elevi înscriși 

unităti  985.00 985.00 985.00 

Produs p2 Numărul de elevi admiși la examenul de 
bacalaureat din totalul de elevi înscriși 

unități  377.00 377.00 377.00 

Produs p3 Numărul de elevi care au promovat 
examenul de absolvire a ciclului 
gimnazial din totalul de elevi înscriși 

unități  983.00 983.00 983.00 

Produs p4 Numărul de elevi care au promovat 
examenul de bacalaureat din totalul de 
elevi înscriși 

unități  302.00 302.00 302.00 

Eficienţa e Cheltuieli medii pentru organizarea 
examenelor de absolvire 

mii. lei 244.70 244.70 244.70 244.70 

 
F3 Servicii afiliate învățămîntului 0960 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Servicii generale in educatie 8813               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Copii cu abilitati cognitive si practice necesare pentru integrarea in societate 

Obiectivul 
1. Reevaluarea 80% copii cu CES pentru identificarea dinamicii dezvoltarii copiilor anual; 
2.Formarea profesionala cadrelor didactice de sprijin din institutiile de invatamint, anual; 

Descriere 

Programul  include activităţile serviciului  de asistenţa psihopedagogică ce ţin de  dezvoltarea 
competenţelor elevului necesare pentru integrare în societate. Dezvoltarea profesională continuă a 
cadrelor didactice. 

              
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 
 

r Ponderea elevilor cu CES din 
numărul total de elevi 

% 5.00 3.00 3.00 3.00 

Rezultat 
 

r1 Gradul de încadrare a elevilor cu 
cerințe educaționale speciale în 
instituțiile de învățămînt 

%  100.00 100.00 100.00 



Produs p Numărul de centre de resurse pentru 
copii cu cerinţe educaţionale speciale 

unitati 38.00 38.00 38.00 38.00 

Produs p1 Numărul mediu de elevi integrați cu 
cerințe educaționale speciale 

unitați 341.00 347.00 303.00 303.00 

Produs p2 Numărul cadrelor didactice de sprijin 
care au trecut cursuri de perfecționare 

unități  10.00 10.00 10.00 

Eficienţa e Cheltuieli medie pentru pregătirea un 
elev cu cerinţe educaţionale speciale 

mii lei 11.00 11.60 
 

13.32 13.32 

Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru asistarea a 
unui copil CES 

mii lei 3.90 14.52 14.52 14.52 

 
F3 Alte servicii in domeniul invatamantului 0989 

Programul Învățămînt 88 

Subprogramul Politicii si management in domeniul  educatiei 8801               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Crearea condiţiilor  optime pentru reabilitarea  calitativă a procesului  educaţional 

Obiectivul 

1.Crearea condiţiilor  optime pentru reabilitarea  calitativă a procesului  educaţional 
2.Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale cadrelor didactice din 49 institutii de învățămînt anual, 
pentru promovarea educatiei de calitate, prin instruiri, traininguri,simpozioane, conferinte, mese 
rotunde,  etc 

Descriere 

Implementarea politicilor în domeniul educaţiei, monitorizarea împlementării, evaluarea acestora şi 
asigurarea planificării educaţiei, monitorizarea împlementării , evaluarea acestora şi asigurarea 
planificării 

              
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R3 Ponderea cadrelor didactice instruite în 
cadrul stagiilor de formare continuă 

% 35.00 7.00 7.00 7.00 

Produs P Numărul de activități de evaluare a 
elevilor la disciplinele școlare și 
activitățile extrașcolare 

unităţi 42.00 86.00 86.00 86.00 

Produs p5 Numărul de cadrelor didactice pentru 
conferirea/confirmarea gradul didactic 

unități 280.00 279.00 279.00 279.00 

Eficienţa e Cheltuieli  medii pentru consolidarea 
bazei materiale şi didactice  a Direcţiei 
Învăţămînt Cahul 

mii.lei 20.00 20.00 20.00 20.00 

 
F3 Protectie in caz de incapacitate de munca 1012 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Asistenta sociala a persoanelor cu necesitati speciale 9010               
D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Viață decenta pentru persoane aflate in dificultate 

Obiectivul 

1. Asigurarea prestării anuale a 100% de beneficiari de servicii sociale. 
2. Instruirea continua a 200 angajați in prestarea serviciilor sociale in anul 2023. 
3. Oferirea serviciilor de recuperare a sănătății anuală a 55 persoane cu dezabilitați și pensionari. 

Descriere 

1. Asigură şi prestează servicii calitative de îngrijire, reabilitare şi asistență medico-socială, în 
conformitate cu necesitățile personale, fizice, clinice, sociale şi spirituale ale beneficiarilor. 
2. Îngrijirea sociala la domiciliu include o gamă de servicii de deservire/îngrijire a bătrânilor 
singuratici şi cetățeni inapți de muncă, care au nevoie de ajutor permanent la domiciliu. 
3. Acest program include activități legate de asigurarea condițiilor adecvate pentru prestarea 
calitativa a asistentei sociale la nivel de comunitare. Examinarea tuturor posibilităților de 
satisfacere a necesităților beneficiarului în cadrul familiei și comunității.  
4.Vizita la domiciliu si evaluarea persoanelor ce necesita cărucioare, articole protetica-ortopedice, 
protezare.   



5. Serviciul „Asistenţă personală” are ca scop prestarea serviciilor sociale, de asistență şi consiliere 
psihologică, servicii de reabilitare/recuperare, consultantă medical persoanelor cu dizabilități fizice 
și mintale. 
6. Acordarea compensațiilor persoane cu dezabilități ale aparatului locomotor. 
7. Acordarea compensațiilor cu dezabilități severe și însoțitorilor lor.               

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R1 
Gradul de utilizare a locurilor 
disponibile in cadrul Azilului raional 
de bătrîni și invalizi Cahul 

% 100 100 100 100 

R10 % beneficiarilor asigurati cu servicii 
sociale 

% 100 100 100 100 

R11 Ponderea persoanelor instruit % 100    

R15 Ponderea persoanelor instruit % 100    

R2 
Ponderea beneficiarilor in numarul 
total al persoanelor eligibile. 

% 100 
100 100 100 

R3 
Gradul de satisfactie a benificiarilor de 
serviciile prestate 

% 100 
100 100 100 

R4 
Nivelul de asiguare a persoanelor cu 
dezabilitati ale aparatului locomotor cu 
carucioare fotolii, premergatoare. 

% 
100 100 100 100 

R5 
Gradul de satisfactie a benificiarilor de 
serviciile prestate (in baza planului 
individualizat de asistenta) . 

% 
100 100 100 100 

R6 
Gradul de achitare a compensaţiilor 
pentru transport persoanelor cu 
dezabilităţi ale aparatului locomotor 

% 100 100 100 100 

R7 Gradul de achitare a compensaţiilor 
pentru transport urban şi interurban 

% 100 100 100 100 

Produs 

P1 Numarul persoanelor cazate in azil. unități 55 55 55 55 

P2 
Numarul de benefeciari (persoane) 
deserviti de Serviciul asistență socială 
la domiciliu Cahul. 

unit 650 600 600 600 

P3 Numarul asistentilor sociali comunitari unit 50 50 50 50 

P4 Numărul de persoane care beneficiază 
de caruciare premergatoare, conform 

unit 300 300 300 300 

P6 
Numărul persoanelor cu dezabilităţi ale 
aparatului locomor ce beneficiază de 
compensarea cheltuelilor de transport 

unit 550 498 498 498 

P7 
Numărul persoanelor ce beneficiază de 
compensarea cheltuelilor de transport 
urban şi interurban 

unit 4300 3174 3174 3174 

P11 Numărul beneficiarilor deserviți unit  125 125 125 

Eficienţa 

E10 
Cheltuieli medii pentru intretinerea 
unui beneficiar in azil 

mii lei 116,9 147,9 134,5 134,5 

E3 
Cheltuieli medii pentru întreținerea un 
asistent social comunitar 

mii lei/an 82,3 99,3 100,6 100,7 

E4 
Cheltuieli medii pentru intretinerea 
angajatului felcer-protezist. 

mii lei/an 164,1 175,8 194,5 199,5 

E5 
Necesarul anual a surselor financiare 
pentru acoperirea cheltuielilor la 
intretinerea unui beneficiar 

mii lei/an  73,4 73,8 73,8 

E6 
Cheltueli medii a unei indemnizaţii 
alocate persoanelor cu dezabilităţi ale 
aparatului locomotor 

mii lei 440 0,8 0,8 0,8 

E7 
Celtueli medii a unei compensaţii 
pentru călătoria în transport urban şi 
interurban 

mii lei 0,36 1,25 1,25 1,25 



 E2 
Cheltuieli medii anuale pentru 
prestarea serviciului unui beneficiar 

mii lei/an 6,2 6,96 7,01 7,02 

 
 
 

F3 Protectie a familiei si a copiilor 1040 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Protectie a familiei si copilului 9006               
D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul Toți copii să crească în familie 

Obiectivul 

1.Reintegrarea anuala a 100% a copiilor din centrul de plasament temporar in mediul familial. 
2.Sporirea anuală până la 100% a accesului copiilor cu dizabilități la serviciile de calitate reușind 
din locurile disponibile în Centrul de Zi. 
3.Angajarea a 100% a absolvenților Complexului de Servicii Sociale pentru copii si tineri aflați in 
dificultate "Împreuna" in sistemul educațional sau pe piața muncii. 
4.Asigurarea plasamentului anual a 51 de copii fără protecție părinteasca în serviciile de tip 
familial APP şi CCTF. 

Descriere 

1. Acest subprogram  constă în crearea unei familii complete, ce oferă copilului orfan sau rămas 
fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator.  
2. Obiectivele subprogramului sunt realizate in cadrul Centrului de Asistenta Sociala a Copilului 
si Familiei prin intermediul serviciilor logopedice, kinetoterapeutice, psihologice si de educație 
pentru copii cu dezabilităţi fizice si mintale, prin serviciul de integrare si reintegrare sociala, 
serviciul de informare, documentare si consultanta, serviciul de protecție a copilului aflat in 
dificultate. Subprogramul include activități de asistenta și protecție sociala pentru familiile si 
copiii aflați in dificultate.  
3. Obiectivele subprogramului sunt realizate prin serviciul de integrare si reintegrare sociala, 
serviciul de informare, documentare si consultanta, serviciul de protecție a copilului aflat in 
dificultate. Subprogramului oferă copilului îngrijire familială substitutivă (care înlocuiește 
temporar familia biologică) în familia asistentului parental profesionist.  
4. Achitarea lunara tutorilor a indemnizațiilor pentru alimentație, procurarea 
îmbrăcămintei/încălțămintei, obiectelor de igienă personală etc., pentru copiii aflați sub ocrotire la 
părinții tutori. 
5. Acordarea unei prestații sociale care se acordă printr-o plată unică şi/sau lunară pentru o 
perioadă determinată de timp familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar, care au 
nevoie de suport în asigurarea condițiilor minime pentru creșterea copilului şi/sau încadrarea 
copilului în procesul educațional.          

D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R1 
Gradul de utilizare a locurilor 
disponibile la Casa de copii de tip 
familial "Bînzari" 

% 100    

R10 
% de beneficiari integrati in mediul 
familiar 

% 100 100 100 100 

R2 
Gradul de utilizare a locurilor 
disponibile la Casa de copii de tip 
familial "Bria" 

% 100 100 100 100 

R3 
Gradul de utilizare a locurilor 
disponibile la casele de tip familial 
Casa de copii de tip familial "Maranda" 

% 100 100 100 100 

R4 
Gradul de utilizare a locurilor 
disponibile in institutia la Serviciul de 
Zi 

% 100 100 100 100 

R6 
Gradul de utilizare a locurilor 
disponibile la Complexul de servicii 
sociale "Împreună" Cahul 

% 100 100 100 100 

R7 
Majorarea numarului total de copiilor 
aflati in dificultate, plasati in Serviciul 
APP 

% 100 100 100 100 



R8 Gradul de achitare a indemnizaţiei 
pentru copiii ce se afla sub tutela. 

% 100 100 100 100 

R9 
Nivelul de acordare a prestaţiilor 
sociale 

% 100 100 100 100 

Produs 

P10 Nr. de beneficiari a serviciilor 
Centrului de Zi  

unități 17 17 17 17 

P2 
Numarul total de copii  plasati in Casa 
de copii de tip familial "Bria" 

unit 5 5 5 5 

P3 
Numarul total de copii  plasati in Casa 
de copii de tip familial "Maranda" 

unit 6 6 6 6 

P6 
Numarul total de copii (benificiari) 
plasati la Complexul de servicii sociale 
"Împreună" Cahul 

unit 40 40 40 40 

P7 Numarul de copii aflati in dificultate unit 45 40 40 40 

P8 Numărul de copii aflaţi sub tutelă unit 165 126 126 126 

P4 
Numărul total de copii fără dizabilități 
ce au beneficiat serviciile Centrului de 
zi 

unit  28 28 28 

Eficienţa 

E10 
costul mediu de intretinerea a unui 
copil in Centrul de Zi 

mii lei 140,1 88,7 92,4 106 

E11 
costul mediun de deplasare a unui copil 
in servicii de tip familial APP si CCTF 

mii lei 45,6 54,9 55,8 56 

E2 
Cheltueli medii p/u întreținerea copiilor 
în Casa de copii de tip familial "Bria" 

mii lei/an 42,8 112,1 115,1 115,1 

E3 
Cheltueli medii p/u întreținerea copiilor 
în Casa de copii de tip familial 
"Maranda" 

mii lei/an 38,9 121,5 124,45 124,45 

E4 

Cheltuieli medii lunare pentru 
intretinerea unui copil cu dizabilități 
fizice și mintale plasați la Serviciul de 
Zi. 

mii lei/an 11,67 7,4 7,7 8,85 

E6 
Cheltueli medii pentru întreținerea unui 
copil la Complexul de servicii sociale 
"Împreună" Cahul 

mii lei/an 148,1 88,1 91,15 99,75 

E8 
Mărimea indemnizaţiei alocate unui 
copil tutelat 

mii lei 1,4 0,7 0,7 0,7 

 E7 
Necesarul anual al surselor financiare 
pentru îngrijirea și dezvoltarea 
copilului aflat în situație de risc 

mii lei/an 46,8 29,15 29,6 29,75 

 E9 Cheltuieli medii a unei prestații sociale mii lei 2    

 
F3 Protectie  impotriva excluziunii sociale 1070 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Protectie sociala in cazuri excepionale 9012               

D I. Descrierea 

narativă 
  

Scopul 
1.Mame cu conditii de viata adecvate pentru cresterea copilului in familie. 
2.Conditii optime de viata pentru persoanele socialmente-vulnerabile 

Obiectivul 
1.Scaderea ratei abandonului copiilor de virsta 0-6 ani in situatii de risc pe raionul Cahul. 
2.Executarea 100% cererilor eligibile din Fondul Republican de Sustinerea Populatiei anual. 

Descriere 

Subprogramul include activitati de asistenta si protectie sociala pentru familiii si copii aflati in 
situatii de risc sau dificultate. Obiectivele subprogramului sunt realizate prin intermediul Centrului 
Maternal Cahul care acorda gazduirea temporara pentru mama-copil, servicii psiho-pedagogice, 
sociale, mentinerea starii de sanatate ale benificiarilor, sprijin  pentru integrarea sociala. 
Programul dat include acordarea ajutoarelor materiale persoanelor socialmente vulnerabile la 
solicitare.               



D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat 

R1 
Gradul de utilizare a locurilor 
disponibile anual in cadrul Centrului 
Maternal. 

% 100 100 100 100 

R2 
Gradul de examinare a cererilor 
depuse. 

% 100 100 100 100 

Produs 

P1 Numarul de benificiari asistati anual unități  14 20 20 

P3 
Numarul mediu de zile cuplului aflat in 
plasament 

unități 365 365 365 365 

P4 
Numarul beneficiarilor care au obtinut 
servicii 

unități 20    

P2 
Numărul de cereri a solicitanților 
executate 

unit  1400 1400 1400 

Eficienţa 

E1 
Cheltuieli medii pentru intretinerea 
unui benificiar in Centrul Maternal 

mii lei/an 60,3 51,95 36,6 36,85 

E4 
Cheltuieli medii pe o zi pentru 
intretinerea cuplu Mama-Copil 

mii lei 0,16 3,9 4,1 4,1 

 E2 
Cheltuieli medii pentru un ajutor 
material 

mii lei 230 0,13 0,13 0,13 

 
F3 Administrare in domeniul protectiei sociale 1091 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Politici si management in domeniul protectiei sociale 9001               

D I. Descrierea narativă   

Scopul 
Gestionarea și managementul programelor de protectie sociala la nivel local in vederea realizarii 
prerogativelor constitutionale in domeniul  vizat. 

Obiectivul 

Organizarea eficientă a activităţii întru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială, prin crearea 
condiţiilor favorabile pentru autoinstruirea şi perfecţionarea angajaţilor şi acordarea ajutorului 
metodologic şi organizatoric colaboratorilor direcţiilor asistenţă socială teritoriale. 

Descriere 

Subprogramul dat are ca scop prevenirea, limitarea, înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea 
ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate. 

              
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R1 
Asigurarea eficacității cheltuelilor 
efectuate de catre subdiviziunile 
Directitei. 

% 100 100 100 100 

Produs P2 

Asigurarea organizationala, 
conducerea, îndrumarea şi controlul 
entităţilor din structura 
organizaţională a Directiei Asistenta 
Sociala prin intermediul ședințelor 
săptămînale. 

unit 27 27 27 27 

Eficienţa E1 
Cheltueli medii pentru intretinerea 
unui angajat 

mii lei/an 125,2 166,7 166,2 165,5 

 
F3 Alte servicii de protectie sociala 1099 

Programul Protectia sociala 90 

Subprogramul Protectie sociala a unor categorii de cetateni 9019               

D I. Descrierea narativă   

Scopul Motivarea și stimularea tinerilor specialiști 

Obiectivul Susținerea tinerilor specialiști prin acordarea îndemnizațiilor și facilităților 100% în anul 2023 



Descriere 
Activități de formare inițială, continuă și profesională a tinerilor specialiști în cadrul școlii 
„Tînărului specialist”al Direcției Generale Învățămînt Cahul 

              
D II. 

Indicatorii de 

performanţă 

Codul Nume 

Unitatea 

de 

masura 

2022 2023 2024 2025 

Aprobat Proiect Estimat Estimat 

Rezultat R1 Gradul de asigurare a accesului liber 
la prestaţii şi servicii sociale a 

% 100 100 100 100 

Rezultat R2 
Procentul  de tineri specialişti 
încadraţi în cîmpul muncii 

% 100 100 100 100 

Produs P2 Numărul mediu de tineri specialişti unităţi 36 47 58 61 

Eficienţa E2 
Cheltuieli medii pentru susţinerea 
financiare şi materială a tinerilor 
specialişti 

mii. lei 36,76    

 



 Informaţie privind efectivul de personal ale instituţiilor  bugetare din cadrul Consiliul Raional Cahul pentru anul 2023
unităţi

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Org1 F1 Executat Executat Aprobat Proiect estimat estimat

Serviciile de stat cu destinaţie generală 1087 01 60 61 70 72 72 72

Apărare naţională 1087 02 4 4 4 4 4 4

Servicii în domeniul economiei 1087 04 13 14 17 16 16 16

Cultura, arta, sportul şi activităţile 
pentru tineret 1087 08 41,5 39,5 52,5 52,5 52,5 52,5

Învățământ 1087 09 2050,5 2008,16 2012,05 1996,95 1996,95 1996,95

Asigurarea şi asistenţa socială/Protecţie 
socială 1087 10 365,81 365,19 383,75 383,75 383,75 383,75

TOTAL 2534,81 2491,85 2539,30 2525,20 2525,20 2525,20  

Denumirea
Cod

Tabelul nr.5 la Nota explicativă



 

 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional 

Cahul pentru anul 2023” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului: 
       Proiectul deciziei este elaborat de către Președintele raionului Cahul, în comun cu Direcția 
generală finanțe, Aparatul președintelui, direcțiile (secțiile) și instituțiile din subordinea Consiliului 
Raional Cahul, având ca bază prevederile art.53  alin. (1) lit. h)  din Legea nr. 436-XVI din 
28.12.2006 privind administrația publică locală. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite: 
       Proiectul deciziei este elaborat în temeiul art. 24, lit.a), art. 47 (2), lit. b) şi art. 55 din Legea 
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 21 alin. (5) din 
Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind  finanţele publice locale, 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 finanțelor nr.209 din 24.12.2015, ținând 
cont de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07-66 din 29.09.2022, altor acte legislative şi 
normative, ce ţin de domeniile  proprii de activitate ale Consiliului Raional Cahul. Ca priorități, în 
proiectul bugetului au fost incluse propuneri privind finanțarea programelor existente, precum şi 
obiectivele aprobate în Planul comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public 2021-
2023 în raionul Cahul, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr.06/10-V din 21 octombrie 
2021. 
 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi: 
       Proiectul bugetului raional Cahul pentru anul 2023 a fost estimat la venituri în sumă de 
373385,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 373029,1 mii de lei, ținând cont de limitele de transferuri 
de la bugetul de stat către bugetul raional Cahul, care se preconizează în sumă de 342164,1 mii lei. 
Bugetul raional Cahul pe anul 2022 se propune a fi aprobat cu un sold bugetar (excedent) în sumă 
de 356,8 mii lei, care va fi direcționat pentru rambursarea  împrumutului recreditat între bugetul de 
stat şi bugetul Consiliului Raional Cahul. 
       Nota informativă la proiectul deciziei cuprinde informații de fundamentare a proiectului de 
buget, inclusiv performanța în cadrul programelor incluse în buget, factorii care au influențat 
alocarea resurselor, precum și explicații cu privire la estimările de venituri și cheltuieli. Informația 
prezentată în nota explicativă la proiectul de buget reflectă rezultatele ultimilor doi ani bugetari, 
rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, indicatorii planificați pentru anul bugetar 2023 și 
estimările pentru anii 2024-2025. În proiectul bugetului raional Cahul pe anul 2023 un accent 
deosebit este pus pe alocarea resurselor bugetare în programe conform planificării şi stabilirii 
priorităților, subliniind conexiunile dintre resursele disponibile şi rezultatele care urmează a fi 
obținute, prin prisma de consolidare a responsabilității sporite a instituțiilor din subordinea 
Consiliului Raional Cahul în procesul de cheltuire a resurselor bugetare şi obținerea de performante 
mai mari, precum şi onorarea angajamentelor pentru împrumuturile recreditate de stat în cadrul 
proiectelor investiționale. Lista  indicatorilor-cheie  a propunerilor bugetului raional Cahul pe anul 
2023 este  prezentată în anexe la proiectul deciziei, în care sunt reflectate:  sinteza indicatorilor 
generali și sursele de finanțare ale bugetului raional, componența veniturilor,  resursele și 
cheltuielile conform clasificației funcționale și pe programe,  nomenclatorul tarifelor pentru 
serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare,  transferurile de la bugetul de stat,  
efectivul-limită al statelor de personal, bugetele instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, 
secundar general, special şi complementar (extrașcolar), regulamentul şi cuantumul fondului de 
rezervă, repartizarea alocațiilor pentru ocrotirea sănătății, lista proiectelor finanțate din surse 
externe, sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susținere  socială a populației şi alte 
prevederi.  
 4. Fundamentarea economico-financiară 
        Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 
2023” va asigura activitatea economico-financiară a tuturor subdiviziunilor şi instituțiilor 
subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023. 



 

 
 

5. Consultarea publică a proiectului 
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în proces 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 
consultări publice și proiectul de decizie au fost plasate pe pagina web a Consiliului Raional 
www.cahul.md.      
          Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 
propune Consiliului Raional Cahul pentru examinare şi adoptare în ședință.  
 
 
Constantin Hodenco, 
Șef al Direcței generale finanțe                                          
 


