
 

PROIECT 
D E C I Z I E 

                              
Nr. _______                                                                              din _________ 2023 
 

Cu  privire la aprobarea raportului 
privind executarea bugetului raional  
Cahul pe anul 2022 
 

În temeiul art.43 alin. (1) lit. b), art.46 alin. (1) din Legea privind 
administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 alin. (3)  din Legea  nr.397/2003 
privind  finanțele  publice  locale, art. 73 alin. (3) din Legea finanțelor publice şi 
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 şi avînd în vedere avizul Comisiei 
consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe şi relații 
transfrontaliere, Consiliul  Raional  Cahul   

DECIDE: 
1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional  Cahul pe anul  

2022 la venituri în sumă de 391 041,56 mii lei, sau la nivel de  99.5% din suma 
precizată,  şi la cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 386 164,30 mii lei, sau 
la nivel de  94.7 % din suma precizată, cu  sold bugetar (excedent) în sumă de  4 
877,26 mii lei, conform anexei. 
       2. Se ia act de Rapoartele Aparatului președintelui raionului, direcțiilor, 
secțiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Raional Cahul privind performanța 
realizată pe programe/subprograme. 
       3. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul, în comun cu 
direcţiile/secţiile şi serviciile subordonate Consiliului Raional  vor asigura: 

- acumularea integrală a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul 
raional pentru anul 2023; 

-  neadmiterea creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat; 
- controlul intern managerial, bazat pe principii şi reguli de management clar 

aplicate la nivelul întregii entități; 
- utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile şi a patrimoniului  

administrat, exercitând prioritar cheltuielile ce țin de funcționarea instituțiilor 
(cheltuieli de personal, alimentarea copiilor, achitarea serviciilor energetice, 
comunale şi informaționale); 

- aplicarea conformă a cadrului normativ existent asupra calității ținerii 
evidenței contabile, întocmirii si prezentării corecte si fidele a situațiilor financiare; 

- desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu 
cerințele cadrului legal.  

5. Direcţiile/secţiile, serviciile şi instituțiile bugetare din cadrul Consiliului 
Raional Cahul vor identifica rezerve de eficientizare a programelor şi 
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subprogramelor şi vor efectua analiza performanței activității instituțiilor publice 
prin prisma bugetelor elaborate în format de program. 

6. Direcția generală finanțe va monitoriza procesul de executare a bugetului 
raional Cahul pe  anul 2023  întru a asigura gestionarea adecvată și eficientă a 
resurselor și cheltuielilor bugetare, precum și pentru buna administrare a 
patrimoniului public. 

7. Controlul asupra executării  prezentei decizii va fi exercitat de Președintele 
raionului Cahul şi de Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere. 
 
 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                
                                                                       

Contrasemnează: 
      Secretarul  

    Consiliului Raional Cahul                                Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexă 

 la Decizia Consiliului Raional Cahul 
nr.___din  ___________2023 

 
 
 

Executarea indicatorilor generali 
 ai bugetului raional Cahul la situația din 31.12.2022 

 

                                                                                                                                               (mii lei) 

Denumirea Cod 
Aprobat 

anul 2022 

Precizat 

anul 2022 

Executat      

anul 2022 

Executat fața de 

precizat 

Devieri 

 (+/-) 

în 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

I.VENITURI, total 1 339 070,40 393010,66 391041,56 -1969,10 99,5 

inclusiv transferuri primite 19 313388,6 364897,39 357515,31 -7382,08 98,0 

II.CHELTUIELI și ACTIVE 
NEFINANCIARE 

2+3 339070,4 407565,36 386164,3 -21401,06 94,7 

inclusiv transferuri acordate 29 0,0 12615,0 12372,11 -242,89 98,1 

III.SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0,0 -14554,7 4877,26 19431,96 133,5 

IV.SURSELE DE 
FINANŢARE, total 

4+5+9 
 

14554,7 -4877,26 -19431,96 33,5 

VII. ACTIVE FINANCIARE 4   484,24 484,24  

VIII. DATORII 5  -371,7 -338,18 33,52 91,0 

IX. MODIFICAREA 
SOLDULUI de mijloace 
bănești 

9  14926,4 -5023,32 -19949,72 33,7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA INFORMATIVĂ  
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea 

bugetului raional Cahul pe anul 2022” 

I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului  
           Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcția generală finanțe ca 
urmare a respectării prevederilor art.43, alin. (1), lit. b3), art.46 (1) şi art. 53 (1) 
lit. h)  din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006, art. 31 alin.(3)  din  Legea  nr.397-XV din 16.10.2003 ,,Privind  
finanțele  publice  locale" (MO nr. 397-399 din 31.12.2014), art. 73 alin. (3) din 
Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  
25.07.2014.   

     Scopul elaborării proiectului de decizie este de a informa Consiliul 
Raional Cahul despre rezultatul exercițiului bugetar pe anul 2022 şi factorii care 
au influențat la nevalorificarea mijloacelor planificate şi de a asigura 
transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de 
buget. Prin urmare, în vederea îmbunătățirii administrării resurselor bugetare de 
către executorii de buget şi implementării unui management eficient, se 
propune examinarea şi aprobarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea 
raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2022”. 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie  
          Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea 
bugetului raional Cahul pe anul 2022" conține indicatorii generali și sursele de 
finanțare, care oglindesc executarea bugetului raional în anul 2022.  
          Prin proiectul deciziei se propune de a aproba  raportul privind 
executarea bugetului raional  Cahul în perioada  anului 2022,  care dezvăluie 
informațiile aferente veniturilor şi cheltuielilor bugetului în perioada raportată, 
din care rezultă un nivel de executare a bugetului raional  la venituri în sumă de 
391041,56 mii lei, ce constituie 99,5% din suma anuală precizată  şi la 
cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 3386164,3 mii lei, ce constituie 
94,7% din suma anuală precizată şi sold bugetar (excedent) în sumă de 4877,26 
mii lei. Prin Decizie se ia act de Rapoartele Aparatului preşedintelui, direcţiilor, 
secţiilor şi serviciilor privind performanța realizată pe programe/subprograme. 
III. Fundamentarea economico-financiară 
 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

IV. Consultarea publică a proiectului 
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența 
în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului Raional www.cahul.md  la directoriul „Transparenţa decizională”, 
secţiunea „Anunțuri privind organizarea consultării publice”. Proiectul deciziei 
se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului 
Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.  

    Constantin Hodenco, 

 Şef al Direcţiei generale finanţe                                  



C U P R I N S U L 
raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2022 

 
                
Sumar executiv                                                
I. Realizarea părții de venituri a bugetului raional Cahul       
1.1 Impozite şi taxe 
1.2 Granturi primite 
1.3 Alte venituri 
1.4 Transferuri  
II. Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul  
2.1 Executarea bugetului raional conform clasificației economice 
2.1.1 Cheltuieli de personal 
2.1.2 Bunuri şi servicii 
2.1.3 Dobânzi 
2.1.4 Subsidii 
2.1.5 Prestații sociale 
2.1.6 Alte cheltuieli 
2.1.7 Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional 
III. Active nefinanciare 
3.1 Mijloace fixe 
3.1.1 Investiții capitale 
3.1.2 Stocuri de materiale circulante 
IV. Executarea bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale 
4.1 Cheltuielile în cadrul grupei „Servicii de stat cu destinaţie generală” 
4.2 Cheltuielile în cadrul grupei „Apărare naţională” 
4.3 Cheltuielile în cadrul grupei „Servicii în domeniul economiei” 
4.4 Cheltuielile în cadrul grupei „Protecţia mediului” 
4.5 Cheltuielile în cadrul grupei „Gospodăria de locuinţe şi gospodăria 
serviciilor comunale” 
4.6 Cheltuielile în cadrul grupei „Ocrotirea sănătăţii” 
4.7 Cheltuielile în cadrul grupei „Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” 
4.8 Cheltuielile în cadrul grupei „Învăţămînt” 
4.9 Cheltuielile în cadrul grupei „Protecţie socială” 
V. Descrierea bilanțului contabil al bugetului raional 
5.1 Descrierea informaței din bilanțul contabil  
5.2 Veniturile și cheltuielile efective  
5.3 Creanțele și datoriile instituțiilor finanțate de la bugetul raional. 
 
 
 
 



Sumar executiv 
Raportul privind executarea bugetului raional Cahul în anul 2022 este elaborat în 

baza art.43, alin. (1), lit. b3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006, art. 31 (3)  din  Legea  nr.397-XV din 16.10.2003 privind  finanțele  publice  
locale, art. 73 (3) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  
25.07.2014, Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice 
privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobată prin ordinul 
Ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015. 

  La întocmirea raportului s-au respectat cerințele stipulate în ordinul Ministerului 
Finanțelor Nr. 164 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea 
Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Raportul este întocmit în temeiul rapoartelor prezentate de către executorii de buget din 
subordinea Consiliului raional Cahul şi corespunde datelor din SIMF şi a Trezoreriei Regionale 
Cahul. 

Bugetul raional Cahul pe anul 2022 a fost aprobat prin Decizia Consiliul raional Cahul 
nr.07/09-V din 16 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 
2022” la venituri şi cheltuieli în sumă de 339070,4 mii lei, fără deficit sau excedent bugetar. Pe 
parcursul anului 2022 au fost operate unele precizări ale planurilor de venituri și cheltuieli faţă 
de cele aprobate în bugetul raional Cahul. Factorii de bază care au determinat completările 
operate țin de necesitatea aducerii în concordanță a indicilor bugetului raional Cahul  pe anul 
2022 reieșind din majorarea transferurilor primite între bugetul de stat și bugetele locale de 
nivelul II, între instituțiile bugetului de stat şi instituțiile bugetelor locale de nivelul II, între 
bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, granturi primite de la guvernele 
altor state, cât și din repartizarea soldului disponibil al Consiliului Raional Cahul înregistrat la 
31.12.2021. 

În urma  modificărilor de buget operate pe parcursul anului 2022 indicatorii precizați ai 
bugetului raional Cahul la compartimentul  de venituri au însumat 393010,66 mii lei şi la partea 
de cheltuieli – 407565,36 mii lei, cu un deficit de – 14554,7 mii lei, astfel veniturile inițiale au 
fost majorate cu 53940,26 mii lei (15,9 la sută), iar cheltuielile cu – 68494,96 mii lei (20,2 la 
sută). 

Conform indicilor din raportul financiar privind executarea bugetului raional pentru  anul 
2022 evoluția indicatorilor generali şi sursele de finanțare ale  bugetului raional Cahul  pentru 
perioada 2021 - 2022 se  prezintă în următorul tabel: 

Evoluția bugetului raional Cahul pe anii  2021-2022 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat Precizat 
Executat  
anul 2022 

Executat fața de 
precizat 

Executat  
 anul 
2021 

Executat anul 2022 
fața de executat anul 

2021 

devieri 
(+/-) 

în %%  devieri (+/-) 
în 

%% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.VENITURI, 
total 1 339070,4 393010,66 391041,56 -1969,1 99,5 353412,8 37628,76 110,6 
inclusiv 
transferuri 
primite 19 313388,6 364897,39 357515,31 -7382,08 98,0 323567,92 33947,39 110,5 
II.CHELTUIELI
, total 2+3 339070,4 407565,36 386164,3 -21401,06 94,7 353026,79 33137,51 109,4 
inclusiv 
transferuri 
acordate 29 0,0 12615,0 12372,11 -242,89 98,1 14038,34 -1666,23 88,1 
III.SOLD 
BUGETAR 1-(2+3) 0,0 -14554,7 4877,26 19431,96 133,5 386,01 4491,25 >200 
IV.SURSELE 
DE 
FINANŢARE, 
total 4+5+9  14554,7 -4877,26 -19431,96 33,5 -386,01 -4491,25 >200 

    



          Nivelul executării veniturilor și cheltuielilor bugetului raional pe perioada anilor 2021-
2022 este demonstrat în următoarea diagramă:                                                                            
mii lei 

 
Analizând execuția bugetului raional pentru anul 2022, se constată următoarele:  
 Încasările au fost realizate în sumă de 391041,56 mii lei, cu 1969,1 mii lei (0,5 %) sub 

nivelul prevederilor precizate și cu 110,6 % față de executat anul 2021; 
 Cheltuielile au fost efectuate în sumă de 386164,3 mii lei, cu 21401,06 mii lei (5,3%) sub 

nivelul prevederilor precizate și cu 109,4 % față de executat  anul 2021. 
Executarea bugetului raional Cahul  s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 

4877,26 mii lei.  
Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor pe parcursul anului  2022 au fost realizate în 

conformitate cu cerințele actelor legislative şi normative în vigoare. 
I. Realizarea părții de venituri a bugetului raional Cahul 

Pentru anul 2022, volumul veniturilor bugetului raional Cahul a fost inițial estimat în sumă 
totală de 339070,4  mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare au fost operate modificări legate 
de corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, primirea transferurilor de 
la  bugetele locale din cadrul unei unități administrativ-teritoriale, precum și donații voluntare  
pentru cheltuieli curente.     

Ca urmare, veniturile inițiale au fost majorate cu 53940,26 mii lei, astfel suma precizată a 
bugetului raional Cahul pe anul 2022 a constituit 393010,66 mii lei. Conform rezultatelor anului 
2022, la bugetul raional Cahul au fost acumulate venituri în sumă totală de 391041,56 mii lei, cu 
1969,1 mii lei mai puțin decât suma precizată, executarea a fost realizată la nivel de 99,5 la sută.     

Veniturile acumulate pe parcursul perioadei raportate s-au majorat cu 10,6% față de 
perioada similară a anului 2021 sau cu 37628,76 mii lei. 
Executarea veniturilor bugetului raional Cahul în anul 2022 față de cele precizate și executate 
în anul 2021 se prezintă în tabelul următor:                                                                                                                             
                                                                                                                        (mii lei) 

2021 
executat 

2022 
executat 2022 față 

de (+,-) 
executat 2022 
față de (%%) 

aprobat precizat executat 
precizat 

2022 
executat 

2021 
preciza
t 2022 

execut
at 

2021 
Venituri 
total, 
inclusiv 

353412,8 339070,4 393010,6 391041,5 -1969,1 37628,76 99,5 110,6 

353412,8 353026,8

391041,6
386164,3

Venituri Cheltuieli

2021 2022



Venituri 
generale 

338071,1 332072,0 379313,3 379761,8 448,51 41690,75 100,1 112,3 

Venituri  
colectate 

15341,7 6998,4 13697,3 11279,7 -2417,61 -4061,99 82,3 73,5 

         Din suma totală de 391041,56 mii lei  a veniturilor acumulate în bugetul raional pe 
perioada  anului 2022, veniturile generale au constituit 97,1%, iar veniturile colectate 2,9 la sută.  
         În continuare se propune analiza executării veniturilor conform clasificației economice. 
1.1 Impozite şi taxe: 
         Defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice au fost executate în sumă de 
23934,59 mii lei sau la nivel de 125,0 la sută faţă de planul anual precizat, cu o creștere de 
3497,56 mii lei faţă de perioada similară a anului precedent, atfel avînd o dinamică pozitivă.   
         Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii  au fost acumulate în sumă de 2227,44 mii lei sau 
277,0 % din cele precizate pe an și manifestă o creștere cu 915,46 mii lei faţă de anul precedent,  

inclusiv: 
–taxa pentru apă a fost acumulată în sumă de 779,09 mii lei sau la nivel de 129,09 la sută 

față de planul precizat anual, fiind în descreștere cu 70,54 mii lei sau cu 8,3% faţă de perioada 
similară a anului precedent; 

–taxa pentru extragerea mineralelor utile a fost executată în sumă de 1448,35 mii lei sau 
de 7,6 ori mai mult față de  planul aprobat şi cu 998,03 mii lei mai mult față de perioada 
analogică a anului precedent. Analiza detaliată a operațiunilor efectuate la codul economic ,,Taxa 
pentru extragerea mineralelor utile” arată că executarea încasărilor menționate se datorează 
faptului că agenții economici pe parcursul anului 2022  au achitat datorii pentru trimestrul I, II și 
III al anului 2021, care conform legislației în vigoare trebuiau să fie achitate în bugetul local de 
nivelul al doilea pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. 
 1.2 Granturi primite - alocațiile precizate au constituit 1421,08 mii lei, care au fost executate 
în sumă de 146,5 mii lei sau la nivel de 10,3 % și anume: 
 76,5 mii lei - grantul obținut de către Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" s. Slobozia Mare  
în cadrul proiectului  "Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova" (executat 
100%); 
 70,0 mii lei - grantul obținut de către Gimnaziul "Mihai Eminescu” s. Crihana Veche  în 
cadrul proiectului  "Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova" (executat 
100%); 
     Grantul la proiectul ”Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din 
bazinul Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina; județul Galați, 
România)” nu a fost finanțat de către finanțatorul principal a Proiectului.   
1.3   Alte venituri    
      Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor includ: 
   Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb 
valutar, care a fost încasată în sumă de 396,24 mii lei sau la nivel de 172,3 la sută către planul 
precizat anual şi cu 70,12 mii lei mai mult faţă de perioada similară a anului precedent; 
 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de 
nivelul II a fost executată în sumă de 218,43 mii lei sau la nivel de 76,6 la sută față de precizat. 
La situația din 01.01.2022 au fost închiriate 29 de apartamente din 32. În luna iulie și august au 
fost repartizate ultimele 3 apartamente, motiv pentru care s-a format neexecutarea. 
 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 
 Mijloace colectate au fost acumulate în sumă de  6592,87 mii lei, ce constituie  106,9 la sută din 
planul precizat anual. 
Executarea veniturilor colectate ale bugetului raional Cahul în anul 2022 față de cele precizate 
se prezintă în tabelul următor: 

    (mii lei) 
 Grupa principală aprobat precizat executat nivelul 

executării 
(%) 

devieri 
(+;-) 

    Total  4762,9 5743,8 6078,3 105,8 334,47 



Încasări de 
la prestarea 
serviciilor 
cu plată 

01. Servicii de stat cu 
destinație generală 

10,0 10,0 3,9 39     -6,1 

08. Cultură,  sport,  tineret, 
culte și  odihnă 

2,0 2,0 2,5 125      0,5 

09. Învățămînt     3406,5 4387,4 4364,9 99,5 -22,5 
10. Protecție socială 1344,4 1344,4 1707,0 127,0 362,6 
 

 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public a fost aprobată în bugetul 
raional în suma de 416,7 mii lei,  precizat – 421,7 mii lei. Mijloace colectate au fost acumulate în 
sumă de  514,61 mii lei, sau 122,0 la sută din planul precizat anual. 

(mii lei) 
 Grupa principală aprobat precizat executat nivelul 

executării 
(%) 

Devieri 
(+;-) 

    Total  416,7 421,7 514,6 122,0 92,9 

Plata pentru 
locațiunea 
bunurilor 
patrimoniul
ui public 

01.Servicii de stat cu 
destinație generală 

260,0 260,0    353,4 135,9     93,4 

08. Cultură,  sport,  
tineret, culte și  odihnă 

58,0 58,0 69,9 120,5     11,9 

09. Învățămînt    98,7 103,7 91,3 88,0 -12,4 
Mersul executării veniturilor colectate pe anul 2022 conform clasificației funcționale şi 

de către autorităţi/instituții se prezintă în Anexa nr.3 la raport „Sinteza veniturilor colectate ale 
Consiliului Raional Cahul la situația din 31.12.2022”.  
Amenzi şi sancţiuni 
Amenzile și sancțiunile contravenționale care au fost încasate în bugetul raional în perioada 
anului 2022 constituie 2,8 mii lei, la nivel de 93,3% față de planul precizat. 
1.4.  Transferuri 

Pe anul 2022 la această categoria de venituri au fost acumulate 357515,31 mii lei sau  în 
proporţie de 98,0% din suma anuală precizată.  Față de aceeași perioadă a anului 2021 se 
constată o creștere cu 33947,39 mii lei. În structura veniturilor bugetului raional transferurile 
reprezintă cea mai mare cotă parte din totalul veniturilor - 91,4%.   

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetul raional 
 Transferurile curente primite cu destinație specială  între bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar 
(extrașcolar) au fost majorate cu 37964,4 mii lei (conform prevederilor Legilor nr.112/2022 și 
nr.260/2022 ”Cu privire la modificarea  Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021”), 
astfel au însumat 259052,92 mii lei, care au fost executate la nivel de 99,0% și anume: 
-  10477,9 mii lei pentru compensarea parțială a creșterii tarifelor la servicii comunale;  
-  1420,1 mii lei pentru majorarea normei de alimentație a copiilor și elevilor începînd cu 1 
martie 2022; 
-  2678,0 mii lei pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2021; 
- 13122,2 mii lei, destinate asigurării implementării modificărilor în sistemul de salarizare în 
sectorul bugetar operate pe parcursul anului 2022 (majorarea salariului minim garantat de la 
3100 lei la 3500 lei de la 1 mai 2022; ajustarea valorii de referință pentru personalul din unitățile 
bugetare la 1 septembrie); 
-  4533,0 mii lei pentru achitarea plății unice cu caracter execepțional în sumă de 3000 lei; 
- 5733,2 mii lei pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul 
bugetar. 

 Transferurile curente primite cu destinație specială  între bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială au fost majorate cu 7699,8 mii lei, astfel planul 
precizat a constituit 16804,8 mii lei, dintre care s-au executat 14373,4 mii lei sau 85,5 la sută și 
anume: 



- 2448,4 mii lei,  transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II alocate cu suportul UNICEF; 
- 69,3 mii lei,  transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat 
şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II alocate cu suportul UNHCR; 
- 1696,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II pentru plata indemnizațiilor unice personalului 
medical infectat cu COVID-19; 
- 3486,1 mii lei, transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II pentru gestionarea crizei refugiaților. 

 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul II pentru școli sportive au fost aprobate în sumă de 1406,5 mii lei, care pe parcursul 
anului au fost majorate cu 15,7 mii lei (conform prevederilor Legii nr.260/2022 ”Cu privire la 
modificarea  Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021”). Valoarea precizată 
constituie 1422,2 mii lei, care au fost executate la nivel de 100%. 

 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul II pentru infrastructura drumurilor au fost aprobate  în sumă de 19925,6 mii lei, fiind 
executate în mărime de 19312,63 mii lei, ceea ce reprezintă 96,9 la sută din  planul anual. 

 Transferuri curente primite cu destinație generală  între bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul II au fost aprobate  în sumă de 57656,0 mii lei, pe parcursul anului au fost precizate la 
nivel de 58439,0 mii lei, fiind executate integral.  

 Transferuri  primite  între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de 
nivelul II au fost aprobate în sumă de 1588,8 mii lei, pe parcursul anului de raportare s-au 
majorat și la situația din 31.12.2022 au constituit 5856,28 mii lei, atingând un nivel de  
îndeplinire de 70,6 la sută sau 4136,75 mii lei. Suma neexecutată în mărime de 1719,5 mii lei 
reprezintă  alocații de la Fondul Ecologic Național în cadrul proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în raionul Cahul etapa I” pentru achiziționarea autospecialei.  
 Transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrative-
teritoriale reprezintă transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de 
nivelul II și bugetele de nivelul I în cadrul unei unități administrative-teritoriale care constituie 
778,4 mii lei, inclusiv: 
 - 389,9  mii lei, surse financiare alocate de către Consiliul comunal Moscovei, inclusiv: 118,9 
mii lei pentru reparația unei încăperi şi acoperirea cheltuielilor pentru lucrări de reparaţie a 
intrării în Gimnaziul „Vladimir Corolenco” din com. Moscovei, 271,0 mii lei pentru Gimnaziul 
„Mircea cel Bătrân” din s. Trifești; 
- 127,9 mii lei  surse financiare alocate de către Consiliul sătesc Borceag pentru Gimnaziul „Ion 
Creangă” din s. Borceag; 
- 20,9 mii lei surse financiare alocate de către Consiliul sătesc Crihana Veche pentru gimnaziul 
„Mihai Eminescu” s. Crihana Veche; 
- 239,7 mii lei surse financiare alocate de către Consiliul municipal Cahul, inclusiv: 100,0 mii lei 
pentru reparația blocurilor sanitare  în cadrul Proiectului ”Blocuri sanitare accesibile pentru copii 
din 2 clase primare” Școala primară ”A. Mateevici” mun. Cahul, 50,0 mii lei pentru reparația 
unei încăperi în cadrul Proiectului „Clasa viitorului în cadrul Școlii primare „A. Donici”, 89,8 
mii lei pentru reparația unui pavilion în cadrul Proiectului „Foișor - colțișor de Rai”, beneficiar 
Serviciul social „Centrul de zi pentru copii cu dezabilități”. 
 Transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrative-teritoriale 
au fost executate la nivel de 100,0 la sută față de planul precizat. 

II. Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul 
             Executarea bugetului raional Cahul la partea de cheltuieli și active nefinanciare s-a 
efectuat reieșind din politica statului promovată în domeniul cheltuielilor publice și a fost 
orientată spre asigurarea stabilității bugetului raional prin asigurarea disciplinei, echității, 
transparenței, simplității și onestității în repartizarea finanțelor publice. 

 Conform raportului privind executarea bugetului raional pe anul 2022 cheltuielile şi 
activele nefinanciare ale bugetului raional în total a fost realizate în sumă de 386164,3 mii lei, 



sau la nivel de 94,7%. În valoare nominală au rămas neexecutate cheltuielile şi activele 
nefinanciare în sumă de 21401,1 mii lei. Faţă de anul 2021 cheltuielile şi activele nefinanciare s-
au majorat cu 33137,5 mii lei sau cu 9,4 la sută. 
           La clasa 2 „Cheltuieli”, la situația din 31.12.2022 au fost executate 319184,3 mii lei sau 
la nivel de 95,2 la sută, fața de planul anual precizat de 335217,6 mii lei.  
 
 Evoluția cheltuielilor şi activelor nefinanciare a bugetului raional Cahul pentru anii 2020-2022 
se prezintă în diagramele nr.9 și nr. 10. 

                                                                                                 
   diagrama nr. 9 

 
          
 

Cheltuielile bugetului raional Cahul pe anul 2022 comparativ cu anul 2021 au înregistrat 
o creștere de 15,1%, iar comparativ cu anul 2020 – cu 13,7%.                                                                                              

La clasa 3 „Active nefinanciare” au fost direcţionate 66980,0 mii lei sau la nivel de 
92,6% fața de planul precizat de 72347,7 mii lei.  

 
  diagrama nr. 10 
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         Volumul total al activelor nefinanciare pe anul 2022 comparativ cu anului 2021 a 
înregistrat diminuări cu 11,5%, iar cu anul 2020 - o creștere de 29,9%. 
 

2.1 Executarea bugetului raional conform clasificaţiei economice  
2.1.1 Cheltuieli de personal  

Din totalul cheltuielilor ale bugetului raional Cahul realizate în anul 2022 în suma de 386164,3 mii 
lei, circa 64,4% (248465,8 mii lei) reprezintă cheltuieli de personal. În anul 2022, faţă de aceiaşi perioadă 
a anului 2021 cheltuieli de personal în total au crescut cu 8,3%. 
         În aspectul principalelor categorii de cheltuieli, cheltuielile de personal au fost aprobate inițial în 
sumă de 229483,0 mii lei, pe parcursul anului au fost majorate până la 254002,6 mii lei și executate la 
data de 31.12.2022 în sumă de 248465,8 mii lei sau la nivel de 97,8 % din prevederi. 
  

Sinteza executării bugetului pe anul 2022 (ponderea în suma totală) 
la situația din 31.12.2022  

                                                                                                                                                                                                          (mii lei) 

 
 

Denumirea 

Cod  
 
 

Aprobat 

 
 
 

Precizat 

 
 
 

Executat 

Ponderea (%%) 

F1-
F3 

ECO 
K1-
K6 

în suma 
totala 
(%%) 

 faţă de 
planul 

precizat 
(%%) 

Cheltuieli                                                                                                                        2      339070,4 407565,4 386164,30 64,4 94,7 

Cheltuieli de personal                                                                                                            21     229 483,00 254 002,63 248 465,82 100 97,8 

Servicii de stat cu 
destinație generală                                                                                                          

01   21     7 553,90 7 419,05 7 113,80 2,9 95,9 

Apărare națională                                                                                                            02   21     210,70 242,50 242,37 0,1 100 

Servicii în domeniul 
economiei                                                                                                                    

04   21     2 204,80 2 552,83 1 891,75 0,8 74,1 

Cultura,  sport,  tineret, 
culte și  odihnă                                                                                                             

08   21     4 858,70 3 671,10 3 522,18 1,4 96,0 

Invățămînt                                                                                                                   09   21     182 729,10 204 848,23 204 190,24 82,2 99,7 

Protecție socială                                                                                                            10   21     31 925,80 35 268,93 31 505,48 12,7 89,3 

  
2.1.2 Bunuri şi servicii 
          Pentru bunuri și servicii au fost precizate cheltuieli în sumă de 39153,1 mii lei, fiind 
executate în sumă de 33760,6 mii lei. Nivelul executării a constituit 86,2% din prevederi, 
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Evoluția activelor nefinanciare a bugetului
raional în anii 2020-2022

29,9%

-11,5%



nevalorificate fiind cheltuieli în sumă de 5392,4 mii lei. Faţă de anul 2021 cheltuielile pentru 
bunuri şi servicii s-au majorat cu 17183,7 mii lei sau cu 200%. 
2.1.3 Dobânzi și alte plăți aferente datoriei 
         Pentru plata dobânzilor în bugetul raional Cahul pe anul 2022 au fost aprobate alocații în 
sumă de 371,7 mii lei. În urma modificărilor efectuate planul precizat constitue zero. 
2.1.4 Subvenții 
          Cheltuielile pentru subvenții au fost aprobate iniţial în sumă de 260,0 mii lei, fiind 
majorate pe parcursul anului până la 410,0 mii lei, conform Deciziei Consiliului raional Cahul 
nr. 01/10-V din 26.05.2022. În anul 2022 Subvenții au fost alocate în suma de 299,9 mii lei sau 
la nivel de 73,1% .  
2.1.5 Prestaţii sociale 
          Pentru prestații sociale cheltuielile au fost prevăzute în sumă de 24303,8 mii lei, faptic 
fiind executate în sumă de 22205,1 mii lei sau la nivel de 91,4% din prevederi. Faţă de anul 2021 
cheltuielile pentru prestaţii sociale s-au majorat cu 7232,6 mii lei sau cu 48,3 la sută. 
2.1.6 Alte cheltuieli 
         Alte cheltuieli au fost aprobate în sumă de 5523,0 mii lei, fiind micşorate pe parcursul 
anului până la 4733,2 mii lei și executate la nivel de 44,0% din prevederi, rămânând 
nevalorificate mijloace în sumă de 2652,4 mii lei. 
2.1.7 Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional    

Suma totală a transferurilor acordate între bugetele locale în cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale a fost precizată la nivel de 12615,0 mii lei, din care au fost alocate 
12372,1 mii lei sau la nivel de 98,1% faţă de planul precizat.  

Nivelul executării transferurilor acordate între bugetele locale în cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale pentru anul 2022 se prezintă în următorul tabel:                                                                                                                             

                                                                                                                                     mii lei 
 

                         Denumirea unităților         
administrativ –teritoriale, 

destinaţia 

 
 

ORG1 

 
Alocatii 

precizate  
 

 
 

Executat 

Sold de 
alocatii  

disponibile 
(neexecutate) 

1 2 3 4 5 
Primăria s. Alexandru Ioan Cuza 1089 618,0 611,3 6,7 

Pentru raparația Casei de cultură. 
 

150,0     

Pentru raparația clădirii Primăriei. 
 

230,0     

Pentru reparația blocului sanitar la Casa de Cultură.  
 

100,0     

Pentru lucrări de reparație la Casa de Cultură. 
 

138,0     

Primăria s. Andrușul de Sus 1091 394,0 394,0   

Pentru construcția sistemului de apeduct etapa II. 
 

280,0     

Pentru reparația drumului din intravilan. 
 

114,0     

Primăria Bădicul Moldovenesc 1092 660,0 658,2 1,8 

Pentru lucrări de raparație la Casa de cultură. 
 

280,0     

Pentru lucrări de reparație a unei porțiuni de drum. 
 

250,0     

Pentru achitarea datoriei la lucrările de reparații la 
stadionul de mini-fotbal. 

 
130,0     

Primăria s. Baurci Moldoveni 1093 660,0 658,7 1,3 

Pentru lucrări de reparație a gardului la Grădinița de 
copii din localitate. 

 
200,0     

Pentru lucrări de extindere a sistemului de apeduct. 
 

300,0     

Pentru lucrări de reparație la Grădiniță. 
 

160,0     

Primăria s. Brânza 1095 380,0 380,0   

Pentru lucrări de reparație capitală a Casei de cultură. 
 

196,0     

Pentru pavarea unei porțiuni de trotuar. 
 

184,0     

Primăria s. Bucuria 1096 100,0 100,0   

Pentru reparația unei porțiuni de drum din localitate. 
 

100,0     



Primăria s. Cîșlița-Prut 1100 170,0 170,0   

Pentru pavarea trotuarelor. 
 

170,0     

Primăria s. Colibași 1101 600,0 600,0   

Pentru reparația drumului din intravilan. 
 

600,0     

Primăria s. Crihana Veche 1102 880,0 873,2 6,8 

Datoria pentru lucrări executate la termoizolarea 
fațadei Grădiniței de copii. 

 
280,0     

Datoria pentru lucrarea executată la izvor (cișmea). 
 

100,0     

Pentru reparația drumurilor locale din intravilan 
(sector drum beton). 

 
300,0     

Pentru lucrări de reparație a drumului spre cimitir. 
 

200,0     

Primăria com. Cucoara 1103 330,0 329,9 0,1 

Pentru contribuție la lucrări de pavare a unui segment 
de tratuar s. Cucoara și s. Chircani. 

 
230,0     

Pentru procurarea de glasvanduri la Casa de Cultură 
din s. Cucoara. 

 
100,0     

Primăria s. Doina 1104 400,0 399,7 0,3 

Pentru achitarea datoriei la reparația Casei de cultură. 
 

300,0     

Pentru pavarea trotuarelor. 
 

100,0     

Primăria s. Găvănoasa 1105 280,0 280,0   

Pentru lucrări de reparație a trotuarelor. 
 

280,0     

Primăria s. Huluboaia 1107 380,0 380,0   

Reparația unei porțiuni de drum din localitate. 
 

280,0     

Pentru achitarea datoriei pentru reparația unei 
porțiuni de drum pe str. I. Hașec. 

 
100,0     

Primăria s. Iujnoie 1108 350,0 350,0   

Pentru lucrări de reparație la Grădinița de copii din  
s. Iujnoie. 

 
230,0     

Pentru lucrări de reparație a drumurilor locale din 
intravilan. 

 
120,0     

Primăria s. Larga Nouă 1109 330,0 329,3 0,7 

Pentru lucrări de reparație a stadionului de 
minifotbal. 

 
222,0     

Pentru lucrări de construcție a mini-stației de epurare. 
 

57,0     

Pentru lucrări de iluminat public stradal. 
 

51,0     

Primăria s. Lucești 1112 430,0 430,0   

Pentru reparația unei porțiuni de drum din localitate. 
 

430,0     

Primăria s. Manta 1113 430,0 430,0   

Pentru lucrări de reparație a acoperișului Casei de 
cultură. 

 
430,0     

Primăria s. Pelinei 1116 552,0 535,2 16,8 

Pentru construcția unui pod din localitate. 
 

380,0     

Pentru reparația podului de pe strada Gr. Vieru din 
localitate. 

 
172,0     

Primăria s. Roșu 1117 580,0 580,0   

Pentru construcția sistemului de canalizare spre 
școală ( str. A. I. Cuza) 

 
380,0     

Pentru reparația drumului din intravilan. 
 

200,0     

Primăria s. Slobozia Mare 1118               1 117,0 979,7 137,3 

Pentru contribuția la proiectului EU4 Moldova. 
 

              1 000,0     

Pentru alimentarea cu energia electrică și instalațiilor 
de împrejmuire la piața agroalimentară. 

 
117,0     

Primăria s. Taraclia de Salcie 1119 380,0 380,0 0,0 

Pentru finalizarea iluminării stradale. 
 

232,0     

Pentru proiect tehnic pentru reparația Casei de 
cultură. 

 
148,0     



Primăria s. Tartaul de Salcie 1120 178,0 175,7 2,3 

Pentru lucrări de iluminare stradală. 
 

178,0     

Primăria s. Tătărăști 1121 582,0 577,8 4,2 

Pentru lucrări de iluminare stradală. 
 

250,0     

Pentru reparația unei porțiuni de drum din localitate. 
 

300,0     

Pentru servicii de proiectare a turnului de apă. 
 

32,0     

Primăria s. Vadul lui Isac 1122 380,0 380,0   

Pentru contribuția la proiectul DAR 1+3, pentru 
procurarea unui tractor. 

 
380,0     

Primăria s. Văleni 1123 880,0 875,4 4,6 

Pentru reparația drumurilor locale din intravilan. 
 

280,0     

Pentru procurarea betonului la reparația străzii 
Cămilei. 

 
200,0     

Pentru achitarea contribuției CR Cahul la acoperirea 
cheltuielilor p/u menținerea serviciilor prestate în 
cadrul Centrului Multifuncțional din cadrul Primăriei 
s. Văleni. 

 
200,0     

Pentru lucrări de reparație a unei porțiuni de drum 
local. 

 
200,0     

Primăria s. Zîrnești 1124 514,0 514,0   

Pentru dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu 
apă. 

 
430,0     

Pentru procurarea materialelor de construcție 
necesare la reparația fațadei Bisericii Sf. Gheorghe 
din localitate (monument ocrotit de Stat). 

 
84,0     

Primăria s. Lopățica 1111 60,0   60,0 

Pentru acordarea ajutorului material d-nei Trifan 
Maria, în scopul procurării unei case de locuit. 

 
60,0     

TOTAL (293) 
 

          12 615,0            12 372,1 242,9 

 
III. Active nefinanciare 

          Nivelul executării planului pentru procurarea activelor nefinanciare pentru anul 2022 se 
prezintă în următorul tabel:                                                                                              Tabelul 
nr.4                                                                                                                                    

Cod                            
ECO 

Denumirea 
Planul (mii lei) Executat (mii lei) 

Nivelul 
execută
rii, %% 

Executat anul 
curent față de 
anul precedent 

aprobat precizat 2022 2021 2022 
Devieri 

+, - 
În 

%% 
3 Active 

nefinanciare 
53159,6 72347,7 66980,0 75647,8 92,6 -8667,8 88,5 

31 Mijloace fixe,    
din care 

32797,4 47323,8 43311,5 56884,7 91,5 -13573,3 76,1 

3192 
Investiții capitale 1167,0 1525,5 1466,8 1974,9 96,1 -508,1 74,3 

33 Stocuri de 
materiale  
circulante 

20362,2 25023,9 23668,6 18763,1 94,6 4905,5 126,1 

 
3.1 Mijloace fixe 

Soldul mijloacelor fixe la 01.01.2022 a constituit 583745,5 mii lei, care pe parcursul 
anului 2022 s-au majorat cu 57377,7 mii lei, inclusiv:  

- prin procurări cu 7008,0 mii lei, cea mai mare partea constituie procurarea mașinilor și 
utilajelor în suma de 1587,8 mii lei, procurarea mijloacelor de transport în suma de 2088,0 mii 
lei (Aparatul Președintelui raionului) și procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de 
producere și gospodăresc – 1718,7 mii lei (dintre care Direcția Generală Învățămînt – 533,8 mii 
lei și Aparatul Președintelui raionului – 505,9 mii lei); 



- din contul investițiilor capitale cu 2274,2 mii lei, cea mai mare partea revine la Aparatul 
Președintelui raionului în suma de 708,5 mii lei pentru construcții speciale și 222,5 mii lei pentru 
alte mijloace fixe, la Gimnaziul "D. Cantemir" s. Tartaul de Salcie în suma de 915,4 mii lei 
pentru construcții cazangeriei; 

- din contul reparațiilor capitale cu 36808,2 mii lei, dintre care: 
   a) întreținerea periodică și reparație drumurilor locale – 17123,8 mii lei,  
   b) lucrări de termoizolare a fasadelor la clădirea gimnaziului ,,N. Stănescu” s. Pașcani -

920,3 mii lei,             
        c) 4980,1 mii lei la Aparatul Președintelui raionului pentru lucrări de reparație la biblioteca 
p/u copii ,,Gr. Vieru" mun. Cahul (299,4 mii lei), reparația sistemului de electricitate interioare la 
ÎMSP Spitalul raional Cahul, secția boli infecțioase –COVID (289,1 mii lei), pentru lucrări de 
reparație la Centrele de Sănătate din raionul Cahul ( 4391,6 mii lei),  
        d) servicii de proiectare și  construcția acoperișului șarpant la blocul principal (A) la         
Gimnaziul "Ig. Crețu" s. Găvănoasa – 1102,2 mii lei, 
         e) lucrări de pavare și reparație la Școala Primară „Alexandru Donici” mun. Cahul – 1082,6 
mii lei; 

-  întrări gratuite s-au înregistrat în sumă de 3550,7 mii lei, cea mai mare parte revine: 
2776,1 mii lei - Aparatul Președintelui raionului (cheltuieli de reparații capitale a clădirilor IMSP 
Spitalul raional Cahul), 383,6 mii lei - Direcția Generală Învățămînt (mașini și utilaje primite de 
la Ministerul Educației și transmise instituțiilor de învățămînt) şi 391,0 mii lei manuale pentru 
Instituțiile de Învățămînt;  

- mijloace fixe primite ca donație, sponsorizare, ajutoare umanitare în sumă de 4101,9 mii 
lei, cea mai mare parte primită revine Liceului Teoretic ,,P. Rumeanțev” mun. Cahul – 348,4 mii 
lei (donații voluntare primite de la Asociația Națională a Companiilor din Domeniul 
Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor – implementarea proiectului ,,Tekwill în 
fiecare școală”), Gimnaziului ,,Ștefan cel Mare” s. Văleni – 450,0 mii lei (donații voluntare 
primite de la ,,AO Ecoscut” - reparația capitală a clădirii), Liceului Teoretic ,,M. Sadoveanu” s. 
Giurgiulești – 308,2 mii lei (donații voluntare primite de la ,,ATIC” în cadrul proiectului 
,,Laboratorul Digital”), Liceului Teoretic ,,M. Eminescu” s. Slobozia Mare – 302,0 mii lei 
(donații voluntare primite de la Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor 
Informaționale și ale Comunicațiilor – implementarea proiectului ,,Tekwill în fiecare școală”), 
etc; 

- reevaluarea mijloacelor fixe în sumă de 6,0 mii lei înregistrate la Gimnaziul "Ștefan cel 
Mare" s. Pelinei; 

- alte majorări 1786,5 mii lei (uzura 276,2 mii lei), cea mai mare partea revine Gimnaziul ,,A. 
I. Cuza” s. Roșu – reparația acoperișului instituției (executate din anii precedenți) în suma de 
409,9 mii lei. 

În perioada de referință mijloacele fixe s-au micșorat cu 22494,6 mii lei, din care: 
- din contul realizării cu 204,0 mii lei (uzura 198,0 mii lei) Gimnaziul ,,Șt. cel Mare” s. Pelinei, 
conform Deciziei nr. 05/31-V din 26.08.2021 ,,Cu privire la vînzarea unui mijloc de transport”; 
- din contul mijloacelor fixe transmise cu titlul gratuit cu 17983,2 mii lei, dintre care:             
  a) cheltuieli de reparații capitale mijloacelor fixe în sumă de 16629,2 mii lei efectuate la 
entitățile publice din raionul Cahul;  
b) 229,6 mii lei - cărți transmise în proprietatea bibliotecilor publice;  
c) 320,4 mii lei - sistem de raze X panoramic, Dentar (oftopantomograf) transmis ÎM ,,Centrul 
Stomatologic Raional Cahul”; 
d) transmiterea autoturismului în sumă de 359,3 mii lei - în gestiunea Primăriei Al. I. Cuza 
conform Deciziei CR Cahul  nr. 07/09-V din 20.10.2022;  
e) tehnică de calcul transmisă instituțiilor de învățămînt în sumă de 357,8 mii lei.  

Soldul mijloacelor fixe la 31.12.2022 a însumat 618156,8 mii lei. 
Soldul inițial la 01.01.2022 al uzurii mijloacelor fixe constituie 247333,3 mii lei. Total, 

majorarea uzurii și amortizării a însumat 23612,8 mii lei, dintre care uzura mijloacelor fixe și 
activelor nemateriale calculată la sfîrșitul anului curent constitue 23147,7 mii lei, uzura din contul 
mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit – 189,0 mii lei, alte majorări ale uzurii constituie 276,2 mii 



lei. Micșorarea uzurii mijloacelor fixe constitue 5337,4 mii lei, inclusiv din contul mijloacelor fixe 
transmise cu titlu gratuit – 590,0 mii lei, uzura din contul mijloacelor fixe realizate – 198,0 mii lei, 
casate – 1258,9 mii lei, alte micșorări – 3290,4 mii lei. Soldul uzurii fondurilor fixe la 31.12.2022 
constituie 265608,7 mii lei. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe la 31.12.2022 în comparație cu 
începutul anului s-a majorat cu 16135,9 mii lei și constitue 352548,1 mii lei. 

3.1.1 Investiţii capitale 
         Soldul Investițiilor capitale în active în curs de execuție la 01.01.2022 a însumat 61779,8 
mii lei. Pentru investiții capitale, din contul resurselor generale ale bugetului raional Cahul 
pentru anul 2022 au fost precizate mijloace bănești în sumă de 1525,5 mii lei, care la situaţia din 
31.12.2022  au fost executate în sumă de 1466,8 mii lei. Soldul Investițiilor capitale în active în 
curs de execuție (nefinisate) la 31.12.2022 constituie 60972,3 mii lei.   
3.1.2 Stocuri de materiale circulante 
         Soldul stocului materialelor circulante la 01.01.2022 constituie 13403,2 mii lei, stocul 
materialelor circulante în perioada anului 2022 s-a majorat în total cu 27758,0 mii lei, din care 
prin procurări cu 23631,7 mii lei (cea mai mare parte revine la procurarea produselor alimentare 
– 16431,5 mii lei, carburanților și lubrifianților – 2336,9 mii lei, materialelor de uz gospodăresc 
și rechizitelor de birou – 1528,4 mii lei), prin intrări gratuite cu 1504,7 mii lei, prin donații, 
sponsorizări, ajutoare umanitare cu 2277,6 mii lei, prin alte majorări cu 344,1 mii lei. Pe 
parcursul anului 2022 stocul materialelor circulante s-a micșorat cu 24958,1 mii lei, din care prin 
realizare cu 44,5 mii lei (lemne pentru foc - crengi uscate tăiate din copaci), transmiteri cu titlu 
gratuit cu 1200,7 mii lei, prin casarea materialelor circulante cu 23152,8 mii lei (cea mai mare 
parte revine la casarea produselor alimentare – 16418,1 mii lei, combustibilului, carburanților și 
lubrifianților – 2074,3 mii lei, materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 1974,7 
mii lei) şi alte micșorări cu 560,0 mii lei. Soldul stocurilor materialelor circulante la sfârșitul 
anului 2022 constituie 16203,1 mii lei. În comparație cu începutul anului stocul materialelor 
circulante s-au majorat cu 2799,9 mii lei. 

Conform bilanțul contabil pe anul 2022, balanța activelor și pasivelor la 31 decembrie a 
anului 2022 a constituit 408322,9 mii lei. În comparație cu soldul la începutul anului 2022 s-au 
majorat cu 26297,1 mii lei. 

IV.Executarea bugetului raional conform clasificației funcționale 
4.1 Cheltuieli în cadrul grupei „Servicii de stat cu destinație general” 
 
La funcția„Autorități legislative și executive” pe anul 2022 au fost aprobate cheltuieli pentru 
funcționarea Aparatului Președintelui raionului în sumă de 7230.7 mii lei, suma precizată pe 
această perioada este de 7581,7 mii lei, dintre care au fost executate 7230,8 mii lei, sau la nivel 
de 95,4 la sută şi cu 350,9 mii lei mai puțin fața de planul precizat.  

Cheltuielile de personal au fost aprobate în mărime de 5405,4 mii lei, fiind executate în 
sumă de 5013,00 mii lei, sau la nivel de 92,7 la sută fața de prevederile aprobate pe an. 
Economiile au fost formate pe motiv că din cele 52 unități aprobate, în mediu pe parcursul 
perioadei raportate au activat 45,31 unități, fiind vacante funcțiile: șef relații cu public și mass-
media – 1 funcție, șef secție contabilitate – 1 ,  inginer electrician – 1 funcție și muncitor auxuliar 
– 2 funcții, conducător auto – 1 funcții.  
La funcția „Alte servicii generale”  au fost precizate  cheltuieli în sumă de  595,0 mii lei și 
executate cheltuieli de casă  în sumă de 460,5 mii lei, la nivel de  77,4 % la sută.  Cotizațiile în 
organizațiile internaționale în sumă de 200,0 mii lei au fost executate 100%.  
    
4.2 Cheltuieli în cadrul grupei „ Apărare națională” 
 La  funcția  „Alte servicii în domeniul apărării naționale” au fost aprobate cheltuieli în 
sumă de 680,2 mii lei destinate pentru activitatea administrativ- militară a Centrului Militar 
Teritoraial Cahul, și anume pentru plata serviciilor comunale și resurselor enegetice, servicii 
inormaționale, servicii medicale și  cheltuieli de personal a personalului auxiliar. Pe parcursul 
perioadei de raportare suma aprobată a mijloacelor financiare a fost majorată cu suma de 93,3 
mii lei și constituia 773,5 mii lei, nivelul de executare a cheltuielilor fiind de 92,0 la sută  față de 
suma precizată. Modificarea alocațiilor s-a produs  ca urmare a majorării prețurilor la resursele 



energetice și achitarea plății inice in cuantum de 3000 lei. Din totalul cheltuielilor executate la 
sfîrșitul periodei de raportare, cel mai mic grad de executare (53,3 %)  se atestă la serviciile 
medicale. Motivul fiind  micșorarea numărului de recruți care au trecuct comisia medico-
militară urmare a neprezentării recruților aflați peste hotarele țării, eschivarea de la serviciul 
militar, etc....  
4.3 Cheltuieli în cadrul grupei „Servicii în domeniul economiei” 

În bugetul raional pentru anul 2022, la funcția „Servicii în domeniul economiei” au fost 
aprobate alocaţii în sumă de 22557,7 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de 
alocaţii s-a majorat cu 2209,5 mii lei şi  constituie 24767,2 mii lei. La sfîrșitul perioadei de 
raportare  chetuielile sunt executate la nivel de 89,4 % din alocaţiile precizate, echivalent cu 
22144,73 mii lei.  În raport cu anul precedent se atestă o diminuare de 2001,1 mii lei.  

Evoluția cheltuielilor în cadrul funcției “Servicii în domeniul economiei” pe anii 2020-
2022 se prezintă în următoarea diagramă: 

 

  
 
   Cheltuielile în cadrul funcției “Servicii în domeniul economiei” în anul 2022 comparativ 

cu anul 2021 au înregistrat o descreștere de 9,0 % și comparativ cu anul 2020 de 28,6 %. 
La situația din 31.12.2022 cheltuielile pe funcții sunt executate după cum urmează:   
La funcția „Alte servicii economice generale” au fost planificate mijloace  financiare în 

sumă de 1301,1 mii lei pentru activitatea Direcției economie, dezvoltare teritorială și agricultură. 
Pe parcursul anului alocațiile s-au majorat cu 24,0 mii lei pentru achitarea plății unice de 3000 de 
lei. Nivelul de executare a cheltuielilor la sfîrșitul perioadei de raportare a constituit  97,4 la sută 
din suma precizată sau 1292,6  mii lei.   

Cheltuielile de personal au fost executate la nivel de 98,2 la sută sau 1137,6 mii lei,  
pentru numărul mediu de 7,64 unități. 

La această funcție se referă și Serviciul relații funciare,  cadastru și patrimoniu public. 
Pentru activitatea serviciului în bugetul pentru anul 2022 au fost aprobate mijloace financiare în 
sumă de 465,4 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare în baza deciziei Consiliului raional nr. 
02/10 din 26.05.2022 “Cu privire la modificarea bugetului pentru a.2022”, alocațiile s-au majorat 
cu 35,4 mii lei, destinate pentru efectuarea evaluării activelor imobile proprietate a raionului.   

Numărul de inități s-a micșorat cu 1 unitate, ca urmare s-au micșorat cheltuielile de 
personal cu 211,7  mii lei, fiind executate la nivel de 94,8 la sută.  

2020

2021

2022

28 489,23

24 145,81

22 144,73

mii lei



La funcția  „Construcții” au fost aprobate și precizate cheltuieli pentru activitatea 
Direcției construcții și drumuri în sumă de  762,1 mii lei, fiind executate  la nivel de 83,3 la sută 
sau  635,3 mii lei. Pentru cheltuieli de personal este precizată  suma de 646,9 mii lei, fiind 
executată la nivel de 81,2 la sută sau 525,2 mii lei. Numărul de unități  aprobate constituie 6, 
fiind executate în mediu pe perioada de raportare 3 unități. Lipsa funcțiilor din cadrul direcției a  
influiențat asupra nivelului de executare a cheltuielilor.  

La funcția “Petrol și gaze naturale” au fost alocate prin decizia Consiliului raional nr. 
02/08 din 12.08.2022 “Cu privire la modificarea bugetului pentru a.2022” 300,0 mii lei pentru 
lucrări suplimentare la gazoductul de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul 
Moldovenesc și 31,5 mii lei  din Fondul de rezervă a CR pentru lucrări de restabilire a stratului 
de protecție la gazoductul subteran Cahul-Moscovei Burlacu. La sfărșitul perioadei de raportare  
cheltuieli pentru lucrările menționate nu au fost executate.   

La funcția  „Transport rutier” se reflectă alocații pentru infrastructura drumurilor. Pentru 
întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor în bugetul pentru anul 2022 au fost 
aprobate cheltuieli în sumă de 19925,6 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune cheltuilile 
aprobate  s-au majorat cu 300,0 mii lei, allocate prin decizia Consiliului raional nr. 02/08 din 
12.08.2022 “Cu privire la modificarea bugetului pentru a.2022”, care au fost îndreptate  pentru 
lucrări de terasament și curățare a platformei drumului L66 R32 Andrușul de Sus-Rumeanțev.    

 La situația din 31.12.2022 cheltuielile executate  pentru lucrări de reparație capitală și 
curentă a drumurilor de interes raional și întreținere  pe timp de iarnă   au constituit 19611,1 mii 
lei sau  96,6 la sută în raport cu suma precizată.  Comparativ cu anul precedent se atestă o 
diminuare de 1180,8 mii lei.  

Informație privind valoriicarea surselor financiare planiicate pentru întreținerea și 
reparația drumurilor în anul 2022 

 
CONSILIUL 
RAIONAL 

CAHUL 

Lucrări de reparație capitală a drumului L660 R-
34 drum de acces spre mun. Cahul.  

763,8 

Lucrări de reparație capitală a drumului L665 
drum de acces s. Larga Nouă -Baducul 
Moldovenesc-Rumeanțev. 

1393,8 

Lucrări de reparație capitală a drumului L679 M-3 
drum de acces spre s. Văleni . 

2939,0 

Lucrări de reparație capitală a drumului L666  
porțiunea de drum Zîrnești Baurci- Moldoveni. 

1499,9 

Lucrări de reparație capitală a drumului L673 
drum de acces către s. Alexandereld. 

2001,1 

Lucrări de reparație capitală a drumului L668 
porțiunea de drum Andrușul de Jos -Andrușul de 
Sus. 

1249,8 

Lucrări de reparație capitală a drumului L674 
drum de acces spre s. Vladimirovca.  

1079,9 

Lucrări de reparație curentă a drumului L652  
drum de acces spre s. Doina.  

297,3 

Lucrări de reparație capitală a drumului L672 
drum de acces spre s. Pelinei  

3537,7 

Lucrări de reparație curentă a drumului L653 
drum de acces spre s. Iasnaia Poleana  

297,9 

Lucrări de reparație capitală a drumului L676 M-3 
drum de acces spre s. Burlăceni 

981,1 

Lucrări de reparație capitală a drumului L662 
drum de acces spre s.Lopățica  

397,6 

Lucrări de reparație curentă a drumului L667 
drum de legătură între s. Zirnesti și Paicu. 

527,0 

Lucrări de reparație curentă a drumului L679.1 206,0 



drum de acces către Azilul raional de bătrîni și 
invalizi din s. A.I. Cuza. 
Lucrări de reparație curentă a drumului L655 
drum de acces spre s. Frumușica. 

298,4 

Lucrări de reparație capitală a drumului L677 
drum de acces spre s. Iujnoe 

297,4 

Lucrări de reparație capitală a drumului L654 
drum de acces spre s.Spicoasa 

297,9 

Lucrări de reparație capitală a drumului L678 
M3,62 drum de acces spre stația Greceni. 

297,0 

Lucrări de reparație curentă a drumului L663 R32 
Andrușul de Sus -Rumeanțev. 

626,7 

Servicii de întreținere periodică  a drumurilor pe 
timp de iarnă  

182,1 

Servicii de verificare a lucrărilor executate la 12 
porțiuni de drum. 

70,0 

Servicii de verificare a proiectelor la 3 porțiuni de 
drum.  

56,3 

Procurarea uneltelor și sculelor inventarului de uz 
gospodăresc. 

7,4 

Consiliul 
raional 

Lucrări de reparație curentă a drumului L663 R32 
drum de acces Andrușul de Sus Rumeanțev. 298,5 

298,5 

La funcția „Turism”, în bugetul pentru anul 2022 au fost  aprobate surse financiare în 
suma de 103,5 mii lei ca contrubuție la proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în 
sectorul Dunărea al bazinului Mării Negre” (raionul Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, 
Ucraina, județul Galați, Romănia). Pe parcursul perioadei de raportare, cheltuielile  au fost 
majorate cu 1571,6 mii lei, din contul grantului  pentru implementarea proiectului. 

La situația din 31.12.2022 au fost executate cheltuieli în sumă de 393,2 mii lei. Aceste 
cheltuieli au fost acoperite  din  contribuția CR Cahul pentru implimentarea proiectului în sumă 
de 213,0 mii lei și 180,2 mii lei  din soldul mijloacelor bănești a anului precedent. Pe parcursul 
anului 2022 donatorul proiectului nu a efectuat transferul  prevăzut conorm contractului.  
4.4 Cheltuieli în cadrul grupei „Protecția mediului” 

La funcția  „Protecția mediului” inițial, au fost aprobate alocații în mărime de 219,0 mii 
lei, drept contribuție a autorităților publice locale pentru implimentarea proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în raionul Cahul (etapa I)”. 

Pe parcursul perioadei de raportare   au fost efectuate modificări, ca rezultat, planul 
precizat a constituit 2088,5 mii lei pentru procurarea unei  autospeciale pentru colectarea 
deșeurilor în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul 
(etapa I)”. Totodată, în  legătură cu majorarea prețurilor a fost majorată contribuția CR Cahul cu 
150,0 mii lei, ce constituia 369,0 mii lei.  

La situația din 31.12.2022  au fost executate doar cheltuieli în sumă de 368,5 mii lei,  
contribuția  Consiliului raional pentru implimentarea proiectului. Odată cu achitarea  
contrubuției, Ministerului Mediului urma să transfere suma preconizată pentru procurarea unei 
autospeciale, însă  din anumite motive neclare transerul nu a fost efectuat.  
4.5 Cheltuieli în cadrul grupei „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” 

În bugetul raional pentru anul 2022 la  grupa ”Gospodăria de locuințe și gospodăria 
serviciilor comunale ” au fost aprobate  alocații în sumă de 3776,70 mii lei,  care reprezintă 
contribuția Consiliului Raional Cahul în mărime de 3% din valoarea totală a proiectului 
”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. În perioada de gestiune nu au fost 
executate surse din motiv că, proiectul dat este la etapa de pregătire pentru semnare a 
Acordurilor de Finanțare și de Grant. Acordul de împrumut a Proiectului „Securitatea 
aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” a fost ratificat de către Parlamentul Republicii 
Moldova la data de 01.06.2022. Pe parcursul anului 2022 au fost desfășurate 3 ședințe pe 



marginea proiectului dat, astfel a fost inițiat procesul de actualizare a documentației tehnice de 
proiect, evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea socială.  
4.6 Cheltuieli în cadrul grupei „Ocrotirea sănătății” 

Pentru activitatea instituţiilor medico-sanitare publice din raion, în bugetul raional  Cahul 
au fost planificate inițial alocații în suma de 6260,0 mii lei. Ca urmare a modificărilor parvenite 
pe parcursul anului 2022 suma precizată constituie 5321,9 mii lei. Cheltuielile la această grupa 
pe parcursul  anului  2022 au fost executate în suma de 5036,0 mii lei, sau la nivel de 94,7 la sută  
fața de planul precizat pe an. Cheltuielile sunt executatate în felul următor:  

La subprogramul 8018  „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătățiiˮ 
au fost aprobate subsidii acordate instituţiilor publice la autogestiune în sumă de 250,0 mii lei 
pentru procurarea amestecurilor lactate, executat suma de 249,9 mii lei,sau la nivel de 100 %.  

La subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătățiiˮ La acest subprogram sunt planificate constituie suma de 5071.9 mii lei, fiind 
repartizate și efectuate în felul următor conform Deciziei nr.05/20-V din 12.08.2022:  
 10,0 mii lei pentru evaluarea curentă a instituțiilor medicale. 
 5061,90 mii lei pentr repararea clădirilor centrelor de sanatate și s-au executat 4786,1 mii 
lei: 
-  123,2 mii lei lucrări de reparație la CS Cahul; 
-  725,0 mii lei pentru schimbarea ascensoarelor la CS Cahul; 
-  13,4 mii lei servicii de transport CS Cahul; 
-  680,0 mii lei pentru lucrări de reparații OMF Pelinei; 
-  249,8 mii lei pentru lucrări de reparații OMF Roșu ;  
-  248,8 mii lei pentru lucrări de reparații OMF Roșu blocul sanitar; 
-  148,7 mii lei CS Găvănoasa pentru repararea acoperișului OS Iujnoe; 
-170,9 mii lei CS Moscovei pentru conectarea la gaze naturaleși montarea sistemului de încălzire 
la OMF Trifeștii Noi,OMF Lopățica, OS Burlacu; 
-  1178,0 mii lei CS Crihana Veche din care 497,9 mii lei, lucrări de repararea acoperișului CS 
Crihana Veche și 680,1 mii lei lucrări de reparație la OMF Manta; 
- 569,4 mii lei CS Larga Nouă și anume :  
lucrări de repararea OS Chircani – 244,7 mii lei 
lucrări de reparație la CS Larga Nouă – 299,70 mii lei; 
pentru servicii de proiectare pentru gazificare – 25,0 mii lei; 
92,00 mii lei IM Centru Stomatologic Raional Cahul procurarea a 2 autoclave: 
 289,1 mii lei IMSP Cahul Secția boli infecțioase; 
297,8 mii lei CS Zîrneștiinclusiv: 
lucrări de repararea OMF Baurci Moldoveni  – 148,9  mii lei 
lucrări de reparație la OMF Zîrnești – 148,9 mii lei; 

 
4.7 Cheltuieli în cadrul grupei „Cultură, sport, tineret, culte și odihnă” 

Pentru anul 2022 în bugetul raional la grupa  ”Cultură, sport, tineret, culte și odihnă” au 
fost aprobate alocații în sumă de 8694,70 mii lei. Ca urmare a  modificărilor operate volumul 
alocațiilor s-a majorat cu 466,9 mii lei și constituie 9161,6 mii lei.   

Pe parcursul  anului 2022 cheltuielile la grupa respectivă au fost executate  în mărime de 
7921,8 mii lei sau 86,5 la sută în raport cu planul precizat.  

Indicii privind executarea  cheltuielilor  conform clasificației funcționale  la situația din 
31.12.2022 la grupa dată se prezintă în tabelul următor: 

 
Denumirea Cod 

F1F3 
Aprobat Precizat Executat Executat 

față de 
precizat  

+,- 

% 
executării 

Servicii de sport și cultura 
fizică 

0812 5338,1 5711,0 4678,8 -1032,2 81,9 

Servicii pentru tineret 0813 489,8 507,8 462,9 -44,9 91,1 



Servicii în domeniul 
culturii 

0820 2108,5 2270,5 2178,9 -91,6 95,9 

Alte servicii în domeniul 
culturii, cultelor și odihnei 

0861 494,9 402,9 358,7 -44,2 89,0 
 

Alte servicii în domeniul 
tineretului și sportului 

0862 263,4 269,4 242,5 -26,9 90,0 

TOTAL  8694,7 9161,6 7921,8 -1239,8 86,5 

 
 Servicii de sport și cultură fizică include următoarele activități: 
 

Activități sportive. Pentru dezvoltarea sportului au fost aprobate surse financiare  în suma de 
1035,0 mii lei, s-au executat în perioada de gestiune 966,4 mii lei sau 93,4 la sută față de planul 
precizat. Pe parcursul perioadei de gestiune 536,9 mii lei au fost utilizate pentru dezvoltarea 
sportului în rândurile populației, inclusiv: 

 36,7 mii lei, Clubului sportiv ,,Olimp-Veteran” pentru participarea la Campionatul 
Republicii Moldova de mini-fotbal ,,Amoliga” ediția 2022 și fotbal Socca 7x7 ediția 2022; 
 39,9 mii lei, FC ,,Iupiter” pentru participarea la Campionatul Republicii Moldova de 
fotbal, ediția 2022; 
 49,7 mii lei, Asociației Raionale de Lupte Cahul pentru participarea la Campionatul și 
Turneul republican de lupte greco-romane ediția 2022; 
 79,5 mii lei, clubului sportiv ,,Wolfpack Academy” pentru petrecerea cantonamentului; 
 38,1 mii lei, clubului de box ,,Avangarda” pentru organizarea cantonamentelor de 
pregătire a sportivilor și participarea la turneul de box în or.Ceadîr-Lunga; 
 60,0 mii lei, Asociației obștești FC ,,Slobozia Mare” pentru participarea la Campionatul 
Republicii Moldova la fotbal liga 2; 
 143,0 mii lei, FC ,,Cahul-2005” pentru participarea la Campionatul Republicii Moldova 
la fotbal, ediția 2022; 
 50,0 mii lei, Asociației obștești Club sportiv ,,Dinamic” pentru petrecerea 
cantonamentului tehnic și participarea la Campionatul Republicii Moldova la Taekwon-do, ediția 
2022; 
 40,0 mii lei, Clubului sportiv ,,Spartan” pentru participarea la Cupa Mondială la 
Taekwon-do Koper, Slovenia și la Campionatul European de Taekwon-do ,,Porec”, Croația. 

În perioada anului 2022 au fost petrecute următoarele activități sportive: 
1. Școala securității pentru tineri ”Împreună reducem riscurile”, ediția 2022 desfășurată în 
incinta taberei pentru copii ”Romantica” s.Moscovei la suma de 6,1 mii lei; 
2. Turneul sportiv ”Nicolae Culidobri”, consacrat memoriei veteranilor sportului, în cadrul 
căruia s-au organizat competiții la trei probe de sport (tenis de masă, baschet, fotbal) desfășurat 
în perioada lunii mai 2022 la suma de 2,4 mii lei; 
3. Acțiunea sportivă internațională ”Peace-Run 2022”  la suma de 4,5 mii lei; 
4. ”Cupa Președintelui la Taekwon-do” ediția 2022 în sumă de 36,2 mii lei; 
5. ”Campionatul raional de fotbal” ediția 2022 în sumă de 34,9 mii lei; 
6. Sărbătoarea Națională ”Ziua Independenței” în sumă de 17,5 mii lei; 
7. Concursul militar-sportiv ”Cupa Eroilor” în sumă de 2,8 mii lei; 
8. Starturi vesele, ediția 2022 în sumă de 14,6 mii lei; 
9. Evenimentul ”Gala-Sportului”, ediția 2022 în sumă de 234,7 mii lei. 

 Activitatea școlilor sportive. Pentru întreținerea școlii sportive în buget au fost precizate 
alocații în sumă de 2079,8 mii lei, s-au executat pe parcursul anului 2022 - 1927,9 mii lei sau 
92,7% față de precizat. Partea preponderentă din totalul cheltuielilor îl dețin cheltuielile de 
personal în mărime de 50,9 la sută. Cheltuielile de personal au fost precizate la suma de 1036,9 
mii lei din care, executate fiind în mărime de 93,8% sau 972,7 mii lei pentru un  număr mediu 
realizat de 9,52 unități de personal.  

 Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive. Pentru Stadionul raional „Atlant”  
Cahul au fost precizate surse financiare în mărime de 2596,20 mii lei, dintre care executate 



1784,5 mii lei, sau cu 68,7% față de suma precizată. Executarea scăzută a fost influiențată de 
neîndeplinirea cheltuielilor pentru reparații capitale ale clădirilor. În perioada de gestiune 
cheltuielile de personal au fost executate în mărime de 444,7 mii lei sau 97,8% față de planul 
precizat. Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost executate în mărime de 99,5 la sută față de 
planul precizat sau 80,4 mii lei. Pentru finisarea construcției clădirii administrative au fost 
precizate surse financiare în mărime de 1051,2 mii lei, dintre care s-au executat 992,5 mii lei sau 
94,4 la sută față de planul precizat. Pe perioada de raportare în cadrul Stadionului ”Atlant” au 
activat 6,5 unități de personal din 7,5 unități aprobate. 

 Servicii pentru tineret. Alocațiile precizate pentru activitatea centrului de tineret pe anul 
2022 constituie 507,8 mii lei. Au fost executate alocații în mărime de 462,9 mii lei sau cu 91,1% 
față de planul precizat. Cheltuielile de personal au fost executate în mărime de 288,7 mii lei sau 
96,7 la sută față de planul precizat. Pentru bunuri și servicii cheltuielile au fost precizate la suma 
de 96,3 mii lei, din care s-a executat  suma de 84,7 mii lei sau 88,0 la sută din planul precizat. Pe 
parcursul perioadei de gestiune în cadrul Centrului de Tineret au activat 2,64 unități din 4,0 
unități aprobate. Totodată, Centrul de tineret a creat o echipă de voluntari, în număr de 15 tineri 
care s-au implicat activ la activitățile de organizare și planificare a măsurilor pentru tineret și la 
proiectele centrului. Numărul beneficiarilor  care au participat la activități  este de 750 de tineri 
din mediul urban și rural. Au fost încheiate acorduri de colaborare cu Fundația Terre des 
Hommes, Asociația Băștinașilor din Taraclia de Salcie  și Centrul de Sterilizare a câinilor din 
Cahul. În cadrul Centrului activează Clubul de Artă ”Tinerii Pictori” pentru amatorii de artă 
(picturi în guaș, creion, acuarelă și vopsele în ulei). Pe parcursul  perioadei de gestiune au fost 
realizate 35 de activități, și anume: 
- Forumul Tinerilor din raionul Cahul ediția 2022 la suma de 1,5 mii lei;  
- Atelier de instruire a tinerilor din raionul Cahul cu tematica ”Rolul implicării tinerilor în 
procesul decizional” la suma de 2,5 mii lei; 
- Activitatea ”Sunt voluntar – Vreau să mă implic” la suma de 0,6 mii lei; 
- Revelionul tinerilor 2022 la suma de 0,4 mii ș.a.  

Centrul de Tineret Cahul participă periodic cu activități de voluntariat la Centru de 
Sterilizare a câinilor maidanezi din Cahul. 

 Servicii în domeniul culturii.  
 Activități culturale. Pentru măsuri culturale în bugetul anului 2022 conform planului de 

activitate au fost precizate alocații în sumă de 300,0 mii lei. Din suma precizată în perioada de 
raportare s-au executat 84,6%  sau 253,8 mii lei pentru unele evenimente culturale, după cum 
urmează: 

- Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei – la suma 
de 2,0 mii lei; 

- Ziua națională a culturii – 1,9 mii lei; 
- Ziua Mondială a Donatorului de Sânge – 13,4 mii lei; 
- Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului – 23,6 mii lei; 
- Festivalul național de folclor ”Dulce floare de salcîm” – 8,5 mii lei; 
- Ziua comemorării victimelor Holocaustului – 1,0 mii lei; 
- Ziua ocrotirii copilului – 9,0 mii lei; 
- Concurs literar ”Grigore Vieru – poet al neamului” – 2,2 mii lei; 
- Festivalul ”Vatra horelor bucuriene” – 13,4 mii lei; 
- Sărbătoarea Națională ”Ziua Independenței” – 16,1 mii lei; 
- Sărbătoarea Națională ”Limba noastră” -2,5 mii lei; 
- Festivalul folcloric ”Galbenă Gutue” – 11,1 mii lei; 
- Festivalul ”Florile Dalbe” – 23,5 mii lei ș.a. 
Deasemenea au fost organizate și activități în format online. 

 Activitatea bibliotecilor. Pentru organizarea festivalurilor și concursurilor, atragerea 
utilizatorilor bibliotecii au fost precizate surse financiare în mărime de 1970,50 mii lei dintre 
care au fost executate 1925,1 mii lei sau 97,7% față de precizat. Cheltuielile de personal 
precizate constituie suma de 1310,6 mii lei, din care au fost executate 1282,4 mii lei sau 97,8% 
față de planul precizat. În legătură cu majorarea prețurilor la resursele energetice pe perioada de 



gestiune, cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost precizate la suma de 265,6 mii lei și 
executate în mărime de 260,0 mii lei, sau 97,9 la sută față de planul precizat. Cheltuielile pentru 
reparații capitale ale clădirilor au fost aprobate în mărime de 300,0 mii lei, din care s-au  executat 
299,4 mii lei sau 99,8 % în raport cu planul precizat. În cadrul Bibliotecii raionale pe perioada de 
raportare au activat 16 unități de personal. 

  Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei. La activitatea data în buget au 
fost precizate surse financiare în sumă de 402,9 mii lei pentru finanţarea Secţiei Cultură, dintre 
care executate fiind 358,7 mii lei sau 89,0% din planul precizat. Cheltuielile de personal au fost 
precizate la suma de 327,4 mii lei, executate fiind în mărime de 312,4 mii lei sau 95,4% din 
suma precizată. Pe parcursul perioadei de gestiune au activat în mediu 2,33 unități din 4,0 unități 
aprobate. 

 Alte servicii în domeniul tineretului și sportului. Pentru serviciul tineret au fost 
precizate alocații în suma 269,4 mii lei, pe parcursul perioadei de gestiune au fost executate 
242,5 mii lei ceea ce constituie 90,0% față de precizat . Cheltuieli de personal au fost aprobate în 
mărime de 242,7 mii lei. În raport cu suma precizată s-au executat cheltuielile de personal în 
mărime de 221,1 mii lei sau 91,1 la sută. Pe perioada de raportare în cadrul Serviciului tineret au 
activat 2,0 unități. 

4.8 Învățămînt. 
Bugetul aprobat pentru grupa 09 „Învățămînt” pentru anul 2022 constituia 236298,3 mii 

lei. Drept urmare a modificărilor operate pe parcursul anului,  volumul de alocații a crescut cu 
40103,65 mii lei și constituia 276401,95 mii lei. Cheltuielile de casă efectuate  în sumă de 
274498,38 mii  lei,  sau  99,3  la sută faţă de planul precizat.  
 Principala sursă de finanțare a cheltuielilor efectuate în cadrul instituțiilor de învățămînt 
constituie transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat  pentru finanțarea 
învățămîntului preșcolar, primar, secundar și extrașcolar, care au fost aprobate în sumă de 
223706,7 mii lei. Pe parcursul anului, transferurile au fost precizate la 261671,1 mii lei. La 
situația din 31.12.2022, transferurile cu destinație specială pentru finanțarea învățămîntului au 
fost executate în proporție de 99,0 %, valoric – 259052,92 mii lei. 
 Informații cu privire la executarea cheltuielilor sub aspectul clasificației fincționale în 
comparație cu planul precizat și în comparație cu executarea în anul 2021 se prezintă în modul 
următor: 

Grupa de 
funcţii 

2021  
executat  

2022 
2022 executat  

faţă 

Aprobat 
Precizat 

pe an 
Executat  

Precizat față de 
executat 

de 2021 executat 

suma % suma % 

Învăţămînt
ul, total 

240979,8 236298,30 276401,95 274498,57 1903,57 99,3 +33518,58 113,9 

Educaţie 
timpurie 

9886,71 10121,50 11258,0 11052,95 205,05 98,2 +1166,24 111,8 

Învăţămînt 
primar 

11695,39 12118,90 15036,40 5003,39 33,01 99,8 +3308,0 128,3 

Învăţămînt 
gimnazial 

121282,97 103093,20 134968,63 134007, 961,63 99,3 +12724,03 110,5 

Învăţămînt 
liceal 

88879,70 100273,0 103965,22 103441,57 523,65 99,5 +14561,87 116,4 

Învăţămînt  
nedefinit 

după nivel( 
tabăra de 
odihnă, 

extraşcolare, 
olimpiada, 
curriculum) 

4596,28 5792,1 6148,1 6054,33 93,77 98,5 +1458,05 131,7 

Servicii 1187,27 1325,6 1382,6 1337,88 44,72 96,8 +150,61 112,7 



afiliate 
învăţămîntul

ui (SAP) 
Alte servicii 
în domeniu 

învăţămîntul
ui(aparatul 

DGÎ) 

3451,48 3574 3643,0 3601,27 41,73 98,9 +149,79 14,3 

  
Pe parcursul anului 2022, în temeiul informațiilor și solicitărilor înaintate de către 

Consiliul Raional Cahul prin intermediul Direcției Generale Fianațe în adresa Ministerului 
Finanțelor, bugetele instituțiilor au fost suplinite din contul transferurilor primite cu destinație 
specială de la bugetul de stat cu suma de 37964,4 mii lei (descrierea detailată a surselor 
financiare primite este redată în pct.1.4 Transferuri primite între bugetul de stat și bugetul 
raional).  

Pe parcursul anului a fost majorat planul la cheltuieli din contul transferurilor capitale 
primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele local de nivelul I, în 
sumă de 688,61 mii lei descrierea detailată a surselor financiare primite este redată în pct.1.4 
Transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrative-teritoriale).  

La situația din 31.12.2022, sursele respective au fost valorificate în totalitate. 
În legătură cu majorarea normelor financiare pentru alimentația unui elev și reieșind din 

analiza acumulării veniturilor instituțiilor de învățămînt de la prestarea serviciilor cu plată, 
bugetul pentru învățămînt a fost majorat cu 985,9 mii lei, mijloace finaciare îndreptate la 
procurarea produselor alimentare. În anul 2022 instituțiile de învățămînt au acumulat venituri 
colectate în sumă de 4456,17 mii lei, echivalent cu 99,2 % din planul precizat. 

Pe parcursul anului 2022, au fost alocate 45,0 mii lei din soldul disponibil la începutul 
anului al Consiliului Raional Cahul pentru acoperirea costurilor la serviciile energetice pentru 
instituțiile finanțate din bugetul raional, dintre care 30,0 mii lei pentru Serviciul Raional de 
Asistență Psihopedagogică și 15,0 mii lei pentru Aparatul Direcției Învățămînt. Totodată, din 
soldul de mijloace financiare acumulat de către liceul teoretic „Dmitrie Cantemir” mun. Cahul în 
cadrul programului de grant pentru proiectele securității umanitare „KUSANONE”  au fost 
repartizate 20,0 mii lei.   

În legătură cu apariția pericolului deconectării gimnaziului de la rețeaua electrică, din 
fondul de rezervă au fost alocate 142,0 mii lei gimnaziului „Aleco Russo” s. Ursoaia pentru 
efectuarea lucrărilor de reparație a stației de transformatoare PT 10 kV, acestea fiind executate în 
proporție de 63%, valoric – 89,07 mii lei. 

În anul 2022, din Componenta raională au fost redistribuite 10952,52 mii lei, dintre care: 
- pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice 197,32 mii lei; 
- pentru majorarea numărului de elevi ponderați la școala primară – grădiniță „Alexandru 

Donici” și școala primară „Alexei Mateevici” din municipiul Cahul  258,2 mii lei. 
- pentru majorarea valorii mijloacelor fixe – 9844,0 mii lei; 
- pentru suplimentarea Fondului pentru Educație Incluzivă – 313,2 mii lei; 
- pentru suplimentarea fondurilor destinate asigurării transportării elevilor la și de la școală 

319,8  mii lei 
- pentru acordarea compensațiilor a 5 cadre didactice, neprevăzute în bugetul aprobat în 

sumă de 20,0 mii lei. 
La situația din 31.12.2022 soldul neexecutat al Componentei raionale însumează 233,28 

mii lei. 
În bugetul anului 2022 au fost preconizate mijloace financiare pentru acordarea 

compensațiilor unice cadrelor didactice în temeiul HG 969/2018 în sumă de 3798,0mii lei. 
Reieșind din numărul faptic de personal, au fost achitate 3786,0 mii lei pentru 82 cadre de 
conducere și 865 cadre didactice. 

În anul 2022, în temeiul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la organizarea odihnei de vară a 
copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022” în cadrul taberei de odihna și întremarea 



sănătății copiilor „Romantica”  începînd cu 20 iunie au fost organizate 4 schimburi a cîte 170 de 
copii fiecare, alte 4 schimburi s-au organizat în cadrul taberelor cu sejur de zi: cîte 2 schimburi a 
cîte 150 copii în cadrul școlii primare-grădiniță „Alexandru Donici” și liceului teoretic „Petr 
Rumeanțev” din mun. Cahul. 

Pentru alimentarea elevilor din învățămîntul primar și secundar general în anul 2022 au 
fost executate 12908,4 mii lei, cheltuielile efective însumează 12501,7 mii lei. De facto, de dejun 
cald au beneficiat 4213 elevi, timp de 156 zile de alimentație cu  prețul mediu pe zi 12,33 lei. Cu 
prînz au fost asigurați 1671 elevi din clasele a V-XII, timp de 151 de zile, în mediu cu 10,94 lei 
pe zi, iar cu dejun cald gratuit 392 elevi din pături socialmemte vulnerabile în mediu timp de 149 
zile cu 10,80 lei pe zi. Începînd cu 1 martie, normele financiare pentru alimentarea unui elev din 
clasele primare a fost majorat de la 10,80 lei la 13,00 lei.  

Pentru organizarea olimpiadelor, în bugetul raional au fost aprobate 106,4 mii lei. 
Alocațiile executate constituie 102,16 mii lei. Astfel, timp de 6 zile, în anul 2022 s-au petrecut 
olimpiade la 18 discipline școlare la care au participat 752 de elevi din raion. 

În anul 2022, conform bugetului aprobat, pentru activitatea instituțiilor de învățămînt au 
fost prevăzute 2012,05 unități, la situația din 31 decembrie fiind încadrate în mediu 1950,45 
unități, echivalent cu 96,6 la sută din prevederi. De menționat că doar pentru retribuirea muncii 
angajaților din învățămînt, bugetul raional a fost suplinit cu 21533,4 mii lei din contul 
transferurilor de la bugetul de stat. 

În continuare, se prezintă date cu privire la evoluția numărului de unități aprobate și real 
încadrate în anul 2022 pe titluri de funcții. 

 Denumirea indicatorului 
Numarul mediu 
prevazut pe an 

Numarul mediu 
realizat la 31.12 

Devieri (+/-) 

1 2 3 4=3-2 
Unități în state în total, inclusiv: 2012,05 1950,45 -61,6 

funcții didactice 1135,29 1104,03 -31,26 
funcții de specialitate 136,95 129,79 -7,16 
funcții complexe 728,81 707,03 -21,78 
funcționari publici 11,0 9,6 -1,4 

Din datele tabelului concludem că pe parcursul anului 2022 numărul de unități încadrate 
nu suferă modificări esențiale, înregistrîndu-se în mediu 61,6 unități vacante, inclusiv 31,26 
unități de cadre didactice. 

Totodată, numărul de elevi din instituții este în continuă scădere, cu toate că numărul de 
clase nu înregistrează modificări esențiale. Date referitor la fluctuația numărului de elevi  în anul 
2022 este prezentată în felul următor: 

 

Denumirea 
indicatorului 

Numarul mediu 
prevazut pe anul 

2022 
Completare
a medie a 
claselor 

Numarul mediu 
realizat la 31 

decembrie 2022 
Completare
a medie a 
claselor 

clase elevi clase elevi 

Numărul total, inclusiv: 578 10664 x 576 10382 x 

Școli primare 29 697 24,0 31 722 23,3 

Gimnazii  330 4840 14,7 328 4635 14,1 

Licee 219 5127 23,4 217 5025 23,1 

Astfel, dacă la începutul anului 10664 de elevi erau distribuiți în 578 de clase, la finele 
anului se înregistrează cu 282 de elevi mai puțin, chiar dacă numărul claselor s-a diminuat cu 
doar 2 clase.  

Completarea medie  a claselor, în special în învățămîntul gimnazial, se menține mică – 
circa 14 elevi în clasă și este în scădere, comparativ cu începutul anului 2022. Necătînd la 



această, se menține practica de a deschide clase  I-a cu 5 - 6 elevi (de ex. gimnaziul-grădiniță 
„Ioan Vodă” s. Bucuria; gimnaziul – grădiniță „Ivan Vazov” s. Lopățica).  

Drept urmare, numărul mic de elevi din clase, cît și completarea mică a claselor 
influențează asupra volumului de alocații distribuite instituțiilor de învățămînt, care sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de personal și de întreținere a instituțiilor. Iar redresarea 
situației privind instituțiile deficitare, ar fi posibilă cu implicarea managerilori școlari și Consiliul 
raional Cahul în revizuirea integrală și optimizarea rețelei școlare din raionul Cahul. 
 
4.9 Cheltuieli în cadrul grupei „Protecţie socială” 

În bugetul raional pentru anul 2022 la grupa principală “Protecție socială” au fost 
aprobate mijloace financiare în sumă de 46572,0 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare 
suma aprobată a mijloacelor finaciare a fost precizată prin majorare cu 13231,0 mii lei, sau pînă 
la 59803,1 mii lei, executate 53097,3 mii lei sau 88,9 la sută.  Majorarea cheltuielior aprobate a 
fost determinată  în cea mai mare parte  de următorii factori :  
 Corelarea  bugetului raional cu Legea bugetului de stat cu suma de 2246,7 mii lei; 
 Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de intervenție a Guvernului în sumă de 
5396,4 mii lei, inclusiv  pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina în sumă de 3700,4 mii 
lei, pentru COVID-1696,0  mii lei;  
 Alocarea din bugetul raional a sumei de 1166,1 mii lei pentru achitarea datoriilor la 
premiul anual  și a surselor suplimentare în legătură cu majorarea prețurilor la resursele 
enegetice și produsele alimentare; 
  Alocarea din Fondul de rezervă a CR a sumei de 620,8 mii lei pentru ajutoare bănești;  
 Suportul acordat de către UNICEF și UNHCR pentru consolidarea sitemului de protecție 
socială în sumă de 2517,7 mii lei.   

    Executarea cheltuielilor la grupa principală “Protecție Socială” la nivel de funcții se 
prezintă în următoarea diagramă: 
 

 
        

        În aspectul executării cheltuielilor pe funcții  la sfîrșitul perioadei de raportare, se 
atestă că volumul preponderent (54,3 la sută)  revine grupei fincționale 1012 “Protecție în caz de 
incapacitate de muncă”, fiind executate cheltuieli în sumă de 28803,1 mii lei din cele 31599,2 
mii lei precizate. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile executate  la 
această funcție  au crescut cu 4793,7 mii lei. Creșterea a fost determinată  în cea mai mare parte, 
de majorarea valorii de refernță, în rezultatul căreia au  crescut  cheltuielile  de personal, care 
dețin 80  la sută din totalul cheltuielilor precizate pentru această funcție.  În cadrul  funcției 
“Protecție în caz de incapaciate de muncă”sunt prevăzute cheltuieli pentru următoarele servicii:  

Pentru Serviciul de protezare și ortopedie au fost precizate cheltuieli în sumă de 168,4 
mii lei, fiind  executare pe perioada de gestiune 160,4 mii lei, sau 95,2 la sută. În acest serviciu 
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activează 1 unitate de felcer protezist. Cheltuielile de personal preconizate pentru întreținerea 
felcerului protezist au fost executate 100%.  
          Pentru întreținerea Serviciului  de asistență personală au fost aprobate  cheltuieli  în sumă 
de 8577,0   mii lei.  Pe parcursul perioadei de raportare, cheltuielile aprobate s-au majorat cu 
1641,1 mii lei și au constituit 10218,1 mii lei,  fiind executate în sumă de 10013,0 mii lei sau la 
nivel de 98,0 la sută față de suma precizată. Comparativ cu  anul precedent cheltuielile executate 
s-au majorat cu 2158,4mii lei. Creșterea a fost influiențată în cea mai mare parte de majorarea 
cheltuielilor de personal, care dețin 95,7 la suă din totalul cheltuielilor precizate. Totodată, au 
fost finanțate suplimentar timp de 4 luni 20 de unități de asistenți personali. 
           În cadrul proiectului „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de 
protecție a copilului, inclusiv servicii sociale” cu suportul UNICEF, conform deciziei Consiliului 
raional „Cu privire la corealarea bugetului pentru anul 2022”, au fost instituite 37 de unități de 
personal pentru Serviciul Asistență Personală și precizate cheltuielile de personal în sumă de  
1198,8 mii lei. La sfîrșitul perioadei de raportare fiind executate doar 21,67 mii lei sau 18,1 la 
sută. Soldul de mijloace bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune din cadrul proiectului în sumă 
de 982,0 mii lei urmează a fi utilizat în anul 2023.    

 Serviciul social de asistență comunitară, pentru funcționarea acestui serviciu au fost 
aprobate cheltuieli în  sumă de 4118,6 mii lei, fiind executate 4092,1 mii lei sau 99,3 la sută. În 
cadrul serviciului pe perioadei de raportare au activat în mediu  46,3 de asistenți sociali care au 
prestat asistență socială la nivel de comunitate. Din cele 48 de fincții aprobate de asistenți sociali, 
3,68 funcții sunt vacante, care au influiențat asupra nivelului de executare a cheltuielilor. 

 În cadrul proiectului  „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de 
protecție a copilului, inclusiv servicii sociale” cu suportul UNICEF, pentru serviciul asistență 
comunitară au fost alocate 415,9 mii lei, pentru cheltuieli de personal. Totodată, asistenții sociali 
din cadrul serviciului au beneiciat de indemnizații din  cadrul proiectului  „Contribuția UNHCR 
în sprijinul persoanelor vulnerabile din Republica Moldova și refugiațiaților”. Suma alocațiilor 
pentru achitarea indemnizației a constituit 69,3 mii lei.   
              De Servicii de asistență la domiciliu   au beneficiat în mediu 366 de persoane, care au 
fost deservite de 46,53 unități de lucrători sociali și 2 șefi de serviciu. Pentru întreținerea acestui 
serviciu în anul 2022 au fost planificate surse în sumă de 4009,6 mii lei, pe parcursul perioadei 
de raportare fiind majorate cu 141,0 mii lei, indemnizație unică în cuantum de 3000 lei. 
Cheltuilile executate  au atins nivelul  de 86,2 %  sau  3457,3 mii lei.  Funcțiile  vacante în 
număr de 12,47 unități de lucrători sociali  au influiențat asupra nivelului de executare a 
cheltuielilor pentru perioada de raportare. 

Pe perioada de raportare Azilul raional pentru persoane în vărstă și persoane cu 
dizabilități  a deservit 55 de beneficiari din cei 55 prevăzuți, din care la sediul de bază Moscovei- 
22 de beneficiari și filialele Alexandu Ioan Cuza - 26 beneficari și Pelinei -7 beneficiari. 
Cheltuielile precizate pentru întreținerea Azilului sunt în mărime de 6972,8 mii lei, executarea 
cheltuielilor fiind la nivel de 95 la sută față de precizat sau 6582,9 mii lei. Din punct de vedere a 
gradului de realizare a cheltuielilor, mai puțin (88,2 la sută) au fost înregistrate la  procurarea 
produselor alimentare, motivul fiind existența stocului de produse alimenare la începutul anului.  
Alte servicii comunale cu gradul de realizare de 74,3 la sută nu a fost executat din motivul 
economisirii  cheltuielilor.  
          Compensații pentru serviciile de transport. Pentru  anul 2022 au fost aprobate surse 
financiare în sumă de 3069,8 mii lei pentru un număr de 4300 de beneficiari, din care 550 pentru 
persoane cu dizabilități. Odată cu creșterea cuantumuui compensațiilor pentru serviciile de 
transport (pentru persoane cu dizabiliate severă și accentuată, copii cu dizabilități, persoane care 
însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilitate, precum și pentru persoane 
cu dizabilități locomotorii) suma compensațiilor s-a majorat cu 1539,2 mii lei și constituie 
4609,0 mii lei.  
         Pe parcursul perioadei de raportare de compensații pentru transport au  beneficiat 3622 
persoane,  din care 510 persoane cu dizabilități a aparatului locomotor. Suma  compensației  
achitate constituie 4028,4 mii lei, sau 87,4 la sută din cheltuielile precizate. Nivelul scăzut față 
de cheltuielile precizate se explică prin faptul că pe parcursul anului 2022, în urma reexaminării 



de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dezabilităţii şi Capacităţii de Muncă, 440 de 
persoane cu dezabilităţi ce beneficiau de compensaţie  a fost respinse. Iar 48 de  persoane 
beneficiari de compensaţiei au renunţat la compensație în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, 
40 de persoane au decedat, 150 de persoane au plecat peste hotare. 

Din suma totală a cheltuielilor executate la situația din 31.12.2022  cota preponderentă de 
circa 25 la sută este deținută de   funcția  „Protecție a familiilor și a copiilor”. În bugetul pentru 
anul 2022 pentru această funcție  au fost aprobate  mijloace financiare în sumă de 14061,6 mii 
lei. Pe parcursul perioadei de raportare cheltuielile au fost precizate și au constituit  15612,8 mii 
lei, fiind   executate la nivel de 85,9 la sută sau 13408,7  mii lei. Comparativ cu   anul precedent, 
cheltuielile executate  la această funcție  au crescut cu 1273,9 mii lei. În cadrul acestei funcții 
sunt prevăzute cheltuieli pe următoarele tipuri de activități:  
       Întreținerea  centrelor de asistență socială de plasament pentru copii.  
            La  Complexul de Servicii sociale „Împreună” în mediu au fost plasați 34 de copii, din 
cei 40 de copii luați în calcul la aprobarea bugetului.       

 Pe parcursul perioadei de raportare, suma aprobată a mijloacelor financiare a fost 
precizată prin majorare cu 513,0 mii lei, sau pînă la 6281,8 mii lei, nivelul de executare fiind de 
85,6 față de sum precizată.  

Pe  perioada de raportare au activat în mediu 31,5  de unități din cele 34 aprobate,  ca 
rezultat cheltuielile de personal sunt executate la nivel de 82 la sută sau 3634,0 mii lei, motivul 
fiind nesuplinirea cu personal a locurilor vacante. 

 Cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare, au fost executate în sumă de 580,2 
mii lei sau la nivei de 82 la sută din cheltuielile aprobate.  

Pe parcursul perioadei de raportare 2 unități de educatori a caselor de copii de tip 
familial“Maranda” și „Bria, au asigurat îngrijirea și educarea a 9 copii. Lunar copiii plasați în 
CCTF au beneficiat de indemnizație în cuantum de 1400 lei și indemnizație zilnică de de 14 lei.  
Cheltiuelile preconizate   pentru întreținerea  acestor  case de copii au constituit  423,7 mii lei, 
executate fiind 374,9 mii lei, sau 88,0 la sută. Totodată, în  cadrul proiectului  „Acordarea 
asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv servicii 
sociale” cu suportul UNICEF, fiecare copil a beneiciat de majorarea inmdemnizației lunare cu 
675 lei. În acest scop au fost alocate 44,6 mii lei. Pentru majorarea cheltuielilor de personal, din 
cadrul proiectului,  pentru părinții educatori au fost alocate  22,9 mii lei. 

În serviciul asistență parentală profesionistă pe perioada de raportare numărul de 
beneficiari în mediu  a  constituit 35 de copii, care au fost  plasați în 9 familii de asistenți 
parentali profesioniști. Cheltuielile au fost executate în sumă de 1714,6 mii lei, sau 85,4 la sută și 
cu 293,3 mii lei mai puțin față de planul precizat. Din totalul  cheltuielilor neexecutate, ponderea 
cea mai mare revine  remunerarii muncii, unde nu au fost valorificate 105,9 mii lei, ce se explică 
prin existența a 4 locuri de muncă vacante de asistenți parentali profesioniști.  

In  cadrul proiectului  „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de 
protecție a copilului, inclusiv servicii sociale” cu suportul UNICEF, fiecare copil a beneficiat de 
majorarea indemnizației lunare cu 675 lei. În acest scop au fost alocate 155,1 mii lei. Pentru 
majorarea cheltuielilor de personal, din cadrul proiectului,  pentru asistenții parental profesioniști  
au fost alocate  96,7 mii lei. 

Bugetul precizat pentru Centrul de asistență socială de Zi pentru copii pe anul 2022 a 
constituit 2678,6 mii lei, fiind executat la nivel de 96,3 % sau 2581,6 mii lei. Din punct de 
vedere a gradului de executare a cheltuielilor pentru procurarea produselor alimentare a 
înregistrat cel mai mic grad-81,5 la sută   sau cu 23,2 mii lei mai puțin față de cheltuielile 
prevăzute. Neexecutarea cheltuielilor a fost  condiționată de frecvența redusă  a copiiilor în 
perioada de raportare (în mediu  13 copii față cei 17 prevăzuți în buget).    

Pentru susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească (serviciul tutelă-curatelă)  au 
fost aprobate cheltuieli în sumă de 3199,1 mii lei din care 2903,6 mii lei pentru indemnizații 
lunare și 295,5 mii pentru indemnizații zilnice (bani de buzunar). Pe parcursul perioadei de 
raportare 136 de copii au beneficiat  de indemnizații lunare și  47 de copii au beneficat  de 



indemnizații zilnice.   Cheltuielile au fost executate la nivel de 77,9 la sută sau 2558,0 mii lei din 
care:  295,5 mii lei indemnizații zilnice și 2262,5 mii lei indemnizații lunare.  
   La funcția 1070 „Protecție împotriva excluziunii sociale”au fost aprobate mijloace financiare 
în sumă de 1436,5 mii lei. În urma modificărilor operate  la funcția 1070 “Protecție împotriva 
excluziunii sociale” alocațiile s-au majorat cu 4497,2 mii lei și au constituit 5933,7 mii lei. 
Majorarea cheltuielior a fost determinată în cea mai mare parte  de alocarea a sumei de 3700,4 
mii lei din Fondul de Intervenție a Guvernului pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina 
și  sumei de 620,8 mii lei din fondul de rezervă a CR pentru acoradrea ajutoarelor bănești.  

În cadrul acestui funcții sunt prevăzute cheltuieli pentru următoarele servicii:  
         Întreținerea centrelor de asistență și protecție a victimelor a traficului de ființe (Centrul 
Maternal Cahul). În bugetul pentru anul 2022 cheltuielie aprobate pentru funcționarea Centrului 
Maternal constituie 1206,5 mii lei, fiind preciizate pînă la 1298,0 mii lei  Pe parcursul perioadei 
de raportare Centru Maternal  a prestat servicii de asistență socială femeilor cu copii în 
dificultate pe o perioadă de 2 luni, deoarece începănd cu luna martie în incinta centrului a fost 
creat Centrul de plasament temporar pentru refugiați Ca urmare, cheltuielile au fost executate la 
nivel de 23,8 la sută sau 309,1 mii lei.   

Totodată, pentru gestionarea crizei refuțiaților au fost create centre de plasament temporar 
pentru refugiați în cadrul Sanatoriului „Nufărul alb” și Căminului nr.2 a Universității de Stat 
„B.P.Hașdeu” din Cahul. Pe perioada de raportare pentru întreținerea centrelor de plasament 
temporar pentru refugiați din Fondul de Intervenție a Guvernului au fost alocate 3700,4 mii lei. 
Mijloacele alocate  au fost repartizate conform solicitărilor Direcției Asistență Socială și 
Protecție a familiei după cum urmează: 

 Pentru cheltuieli de personal – 662,3 mii lei; 
 Pentru servicii de locațiune – 2928,8 mii lei;  
 Pentru gaze – 58,0 mii lei;  
 Pentru procurarea combustibilului -48,8 mii lei; 
 Pentru servicii de pază-2,5 mii lei . 

Totodată,  pentru gestionarea crizei refugiaților de către AO „Parteneriat pentru fiecare 
copi”l a fost donată suma de 24,5 mii lei,  care a fost îndreptate pentru cheltuieli de personal, 
fiind executată  100%. 

La situația din 31.12.2022, din totaulul cheltuielilor precizate în sumă de 3724,9 mii lei 
pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați.,  au fost  executate  3577,1 
mii lei sau 96,0 la sută.   

Pentru serviciul în domeniul acordării ajutoarelor materiale în anul 2022 au fost planificate 
surse în sumă de 230,0 mii lei. Sursa de acoperire pentru acest serviciu este Taxa de cumpărare a 
valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar, care la situația din 
31.12.2022 a constituit 396,2 mii. Pe parcursul perioadei de raportare aceste mijloace au fost 
îndreptate pentru procurarea pachetelor alimentare persoanelor defavorizate. La sfîrșitul 
perioadei de raportare de pachete alimentare au beneiciat 1051 de persoane în sumă de 229,9 mii 
lei.  

Consiliul Raional Cahul a alocat mijloace financiare din Fondul de rezervă sub formă de 
ajutoare unice în suma de 620,8  mii lei,  executate fiind 300,8 mii lei. 
       La funcția 1099 „Alte servicii de protecție socială” în bugetul pentru anul 2022 au fost 
aprobate cheltuielie în sumă de 1323,7 mii lei ,   cheltuieli  pervăzute pentru  susținerea tinerilor 
specialiști. Pe parcursul perioadei de raportare alocațiile s-au majorat cu 1696,0 mii lei -  
indemnizații unice pentru aghajații care au fost infectați în timpul serviciului cu virusul COVID-
19 alocate din Fondul de Intervenție a Guvernului . De astfel de indemnizații au beneficiat pe 
perioda de raportare  106 persoane.  
               Pentru tinerii specialiști afost  preconizată achitarea indemnizației unice la 30 de tineri 
specialiști  în valoare de 1128,0  mii lei și compensații în sumă de 195,7 mii lei pentru 36 tineri 
specialiști. La sfîrșitul perioadei de raportare cheltuielile sunt executate 100%.  
  La funcția 1091 „Administrarea în domeniul protecției sociale” au fost precizate   
mijloace financiare în sumă de 3478,7  mii lei, din care au fost executate 3365,4 mii lei sau 96,7 



la sută în raport cu  planul precizat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, 
cheltuielile executate  la această funcție  s-au majorat  cu 266,5 mii lei .  
       În cadrul aparatului au activat în mediu pe perioada de raportare 24,41 unități de personal 
din 27 unități aprobate. Cheltuielile de personal precizate constituie 2991,0 mii lei  și au fost 
executate la nivel de 98 la sută sau 2923,1 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost 
executate la nivel de 90,1 la sută sau 233,2 mii lei și activele nefinaciare la nivel de 84,4 la sută 
sa4 104,6 mii lei.   

Anexa nr.1 Raport privind executarea bugetului raional Cahul conform clasificației 
economice; 

Anexa nr.2 Raport privind executarea bugetului raional Cahul conform clasificației 
funcționale; 

Anexa nr.3  Raport privind executarea fondului de rezervă a bugetului raional Cahul. 
 
     Constantin Hodenco, 
 Șef Direcției Generale Finanțe                              
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Anexa nr.1 la Raport

 Raport privind executarea bugetului raional Cahul conform clasificatiei economice 

la situatia din 31.12.2022

(mii lei)

Denumirea Cod Aprobat Precizat pe an Executat anul curent Executat fata de precizat
Executat anul 

precedent

Executat anul curent fata de 

anul precedent

devieri (+/-) in %% devieri (+/-) in %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.VENITURI 1 339 070,40 393 010,66 391 041,56 -1 969,10   99.5 353 412,80 37 628,76  110.6

Impozite si taxe 11 19 984,20 19 984,20 26 162,03 6 177,83  130.9 21 749,01 4 413,02  120.3

Impozite pe venit 111 19 144,20 19 144,20 23 934,59 4 790,39  125.0 20 437,03 3 497,56  117.1

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 19 144,20 19 144,20 23 934,59 4 790,39  125.0 20 437,03 3 497,56  117.1

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 19 144,20 19 144,20 23 161,89 4 017,69  121.0 19 605,95 3 555,94  118.1

Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat 11112 628,05 628,05 698,70 -70,65   89.9

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 586,40 586,40 647,36 -60,96   90.6

Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier 

de persoane in regim de taxi 111125 41,65 41,65 51,34 -9,69   81.1

Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau 

folosinta a proprietatii imobiliare 111130 144,65 144,65 132,38 12,27  109.3

Impozite si taxe pe marfuri si servicii 114 840,00 840,00 2 227,44 1 387,44   >200 1 311,98 915,46  169.8

Alte taxe pentru marfuri si servicii 1146 840,00 840,00 2 227,44 1 387,44   >200 1 311,98 915,46  169.8

Taxele pentru resursele naturale 11461 840,00 840,00 2 227,44 1 387,44   >200 1 311,98 915,46  169.8

Taxa pentru apa 114611 650,00 650,00 779,09 129,09  119.9 849,63 -70,54   91.7

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 190,00 190,00 1 448,35 1 258,35   >200 450,32 998,03   >200

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 12,03 -12,03

Granturi primite 13 1 421,08 129,38 -1 291,70    9.1 2 887,84 -2 758,46    4.5

Granturi primite de la guvernele altor state 131 1 274,58 -17,12 -1 291,70    1.3 2 887,84 -2 904,96    0.6

Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 1 274,58 -1 274,58 1 311,38 -1 311,38

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte 

finantate din surse externe 13112 1 274,58 -1 274,58 1 311,38 -1 311,38

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte 

finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2 131122 1 274,58 -1 274,58 1 311,38 -1 311,38

Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 -17,12 -17,12 1 576,46 -1 593,58    1.1

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru proiecte 

finantate din surse externe 13122 -17,12 -17,12 1 576,46 -1 593,58    1.1

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru proiecte 

finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2 131222 -17,12 -17,12 1 576,46 -1 593,58    1.1

Granturi primite de la organizatiile internationale 132 146,50 146,50  100.0 146,50

Granturi capitale primite de la organizatiile internationale 1322 146,50 146,50  100.0 146,50

Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru 

proiecte finantate din surse externe 13222 146,50 146,50  100.0 146,50

Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru 

proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2 132222 146,50 146,50  100.0 146,50

Alte venituri 14 5 697,60 6 707,99 7 234,83 526,84  107.9 5 208,03 2 026,80  138.9
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Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 142 5 694,60 6 680,50 7 207,54 527,04  107.9 5 204,13 2 003,41  138.5

Taxe si plati administrative 1422 515,00 515,00 614,67 99,67  119.4 394,02 220,65  156.0

Plati administrative 14224 230,00 230,00 396,24 166,24  172.3 326,12 70,12  121.5

Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in 

casele de schimb valutar 142245 230,00 230,00 396,24 166,24  172.3 326,12 70,12  121.5

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in 

bugetul local 14225 285,00 285,00 218,43 -66,57   76.6 67,89 150,54   >200

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in 

bugetul local de nivelul II 142251 285,00 285,00 218,43 -66,57   76.6 67,89 150,54   >200

Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare 1423 5 179,60 6 165,50 6 592,87 427,37  106.9 4 810,12 1 782,75  137.1

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 4 762,90 5 743,80 6 078,27 334,47  105.8 4 395,52 1 682,75  138.3

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public 142320 416,70 421,70 514,61 92,91  122.0 414,60 100,01  124.1

Amenzi si sanctiuni 143 3,00 3,00 2,80 -0,20   93.3 3,90 -1,10   71.8

Amenzi si sanctiuni contraventionale 1431 3,00 3,00 1,80 -1,20   60.0 3,90 -2,10   46.2

Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de 

nivelul 2 143120 3,00 3,00 1,80 -1,20   60.0 3,90 -2,10   46.2

Amenzi aplicate de organele de control 1433 1,00 1,00 1,00

Amenzi aplicate de Inspectia financiara 14331 1,00 1,00 1,00

Amenzi aplicate de Inspectia financiara incasate in bugetul local de 

nivelul II 143312 1,00 1,00 1,00

Donatii voluntare 144 24,49 24,49  100.0 24,49

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 24,49 24,49  100.0 24,49

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 14411 24,49 24,49  100.0 24,49

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 

institutiile bugetare 144114 24,49 24,49  100.0 24,49

Alte venituri si venituri neidentificate 145

Venituri neidentificate 1452

Venituri neidentificate ale bugetelor locale 14524

Venituri neidentificate ale bugetelor locale de nivelul 2 145241

Transferuri primite in cadrul bugetului public national 19 313 388,60 364 897,39 357 515,31 -7 382,08   98.0 323 567,92 33 947,39  110.5

Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale 191 313 388,60 364 118,98 356 736,90 -7 382,08   98.0 323 014,61 33 722,29  110.4

Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 

2 1911 311 799,80 358 262,70 352 600,15 -5 662,55   98.4 315 696,96 36 903,19  111.7

Transferuri curente primite cu destinatie speciala  intre bugetul de 

stat ?i bugetele locale de nivelul 2 19111 254 143,80 299 823,70 294 161,15 -5 662,55   98.1 249 856,55 44 304,60  117.7

Transferuri curente primite cu destinatie speciala  intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, 

primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar) 191111 223 706,70 261 671,10 259 052,92 -2 618,18   99.0 217 357,60 41 695,32  119.2

Transferuri curente primite cu destinatie speciala  intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta 

sociala 191112 9 105,00 16 804,80 14 373,40 -2 431,40   85.5 10 852,29 3 521,11  132.4
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Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive 191113 1 406,50 1 422,20 1 422,20  100.0 1 203,89 218,31  118.1

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor 191116 19 925,60 19 925,60 19 312,63 -612,97   96.9 20 442,78 -1 130,15   94.5

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 191120 3 411,61 -3 411,61

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 19113 57 656,00 58 439,00 58 439,00  100.0 62 428,80 -3 989,80   93.6

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul II 191131 54 487,70 54 487,70 54 487,70  100.0 59 267,10 -4 779,40   91.9

Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de 

compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II 191132 3 168,30 3 168,30 3 168,30  100.0 3 161,70 6,60  100.2

Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul 

de stat si bugetele locale de nivelul II 191139 783,00 783,00  100.0 783,00

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul 2 1913 1 588,80 5 856,28 4 136,75 -1 719,53   70.6 7 317,65 -3 180,90   56.5

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2 191310 1 588,80 4 106,50 4 106,50  100.0 2 428,10 1 678,40  169.1

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2 191320 1 749,78 30,25 -1 719,53    1.7 4 889,55 -4 859,30    0.6

Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 193 778,41 778,41  100.0 553,31 225,10  140.7

Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele 

locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale 1931 778,41 778,41  100.0 553,31 225,10  140.7

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele 

locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 19311 253,31 -253,31

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele 

locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 193111 253,31 -253,31

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele 

locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 193120 778,41 778,41  100.0 300,00 478,41   >200

II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE 339 070,40 407 565,36 386 164,30 -21 401,06   94.7 353 026,79 33 137,51  109.4

III.CHELTUIELI 2 285 910,80 335 217,63 319 184,27 -16 033,36   95.2 277 378,98 41 805,29  115.1

Cheltuieli de personal 21 229 483,00 254 002,63 248 465,82 -5 536,81   97.8 229 462,52 19 003,30  108.3

Remunerarea muncii 211 177 892,40 196 901,53 192 740,09 -4 161,44   97.9 177 976,38 14 763,71  108.3

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 2111 177 892,40 196 621,81 192 475,60 -4 146,21   97.9 177 786,52 14 689,08  108.3

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 211180 177 892,40 196 621,81 192 475,60 -4 146,21   97.9 177 786,52 14 689,08  108.3

Alte plati banesti ale angajatilor 2113 279,72 264,48 -15,24   94.6 189,86 74,62  139.3

Compensatie pentru transport 211320 279,72 264,48 -15,24   94.6 189,86 74,62  139.3
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Contributii si prime de asigurari obligatorii 212 51 590,60 57 101,10 55 725,73 -1 375,37   97.6 51 486,14 4 239,59  108.2

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 212100 51 590,60 57 101,10 55 725,73 -1 375,37   97.6 50 878,03 4 847,70  109.5

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala 2122 608,11 -608,11

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 

angajatori  pe teritoriul tarii 212210 608,11 -608,11

Bunuri si servicii 22 36 660,10 39 153,06 33 760,62 -5 392,44   86.2 16 576,89 17 183,73   >200

Servicii 222 36 660,10 39 153,06 33 760,62 -5 392,44   86.2 16 576,89 17 183,73   >200

Servicii energetice si comunale 2221 11 756,40 23 924,83 23 615,86 -308,97   98.7 10 277,48 13 338,38   >200

Energie electrica 222110 2 284,50 3 016,40 2 989,47 -26,93   99.1 2 097,88 891,59  142.5

Gaze 222120 8 629,10 20 048,85 19 853,51 -195,34   99.0 7 467,63 12 385,88   >200

Energie termica 222130 30,00

Apa si canalizare 222140 662,80 658,80 588,92 -69,88   89.4 592,61 -3,69   99.4

Alte servicii comunale 222190 150,00 200,78 183,97 -16,81   91.6 119,36 64,61  154.1

Servicii informationale si de telecomunicatii 2222 1 295,60 1 307,34 1 192,28 -115,06   91.2 1 154,46 37,82  103.3

Servicii informationale 222210 1 018,90 1 053,05 978,15 -74,90   92.9 926,96 51,19  105.5

Servicii de telecomunicatii 222220 276,70 254,29 214,13 -40,16   84.2 227,49 -13,36   94.1

Servicii de locatiune 222300 433,00 3 523,46 3 404,73 -118,73   96.6 450,91 2 953,82   >200

Servicii de transport 222400 504,10 722,57 602,33 -120,24   83.4 430,03 172,30  140.1

Servicii de reparatii curente 222500 3 961,70 3 907,99 3 497,07 -410,92   89.5 2 877,92 619,15  121.5

Formare profesionala 222600 152,30 111,58 96,70 -14,88   86.7 257,85 -161,15   37.5

Deplasari de serviciu 2227 229,30 190,65 129,35 -61,30   67.8 118,14 11,21  109.5

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 222710 229,30 164,45 123,19 -41,26   74.9 104,60 18,59  117.8

Deplasari de serviciu peste hotare 222720 26,20 6,16 -20,04   23.5 13,55 -7,39   45.5

Servicii medicale 2228 128,50 107,00 56,98 -50,02   53.3 71,74 -14,76   79.4

Servicii medicale 222810 128,50 107,00 56,98 -50,02   53.3 71,74 -14,76   79.4

Alte servicii 2229 18 199,20 5 357,65 1 165,34 -4 192,31   21.8 938,36 226,98  124.2

Servicii editoriale 222910 22,00 19,01 18,87 -0,14   99.3 20,08 -1,21   94.0

Servicii de protocol 222920 44,00 11,00 7,98 -3,02   72.5 2,32 5,66   >200

Servicii de paza 222940 52,50 60,00 54,50 -5,50   90.8 54,37 0,13  100.2

Servicii financiare 222970 9,44 -9,44

Servicii postale si curierat 222980 105,00 77,54 68,08 -9,46   87.8 79,25 -11,17   85.9

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 17 975,70 5 190,10 1 015,91 -4 174,19   19.6 772,91 243,00  131.4

DOBANZI SI ALTE PLATI AFERENTE DATORIEI 24 371,70 0,01 -0,01

Dobanzi si alte plati achitate pentru imprumuturile interne si 

imprumuturile recreditate in cadrul sistemului bugetar 243 371,70 0,01 -0,01

Dobanzi si alte plati achitate pentru imprumuturile recreditate in 

cadrul sistemului bugetar 2432

Dobinzi achitate pentru imprumuturile contractate de la bugete de alt 

nivel 243200 371,70 0,01 -0,01

Dobanzi si alte plati achitate pentru imprumuturile recreditate intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II 243210

Subventii 25 260,00 410,00 299,87 -110,13   73.1 750,00 -450,13   40.0

Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune 254000 260,00 410,00 299,87 -110,13   73.1 750,00 -450,13   40.0
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Prestatii sociale 27 13 613,00 24 303,77 22 205,13 -2 098,64   91.4 14 972,50 7 232,63  148.3

Prestatii de asistenta sociala 272 12 890,50 17 207,20 15 265,04 -1 942,16   88.7 14 119,05 1 145,99  108.1

Indemnizatii de asistenta sociala 272300 4 031,60 4 040,60 3 399,50 -641,10   84.1 2 995,90 403,60  113.5

Alocatii 272400 994,00 1 193,70 882,39 -311,31   73.9 927,87 -45,48   95.1

Compensatii 272500 7 263,50 8 654,70 8 057,81 -596,89   93.1 4 427,85 3 629,96  182.0

Ajutoare banesti 272600 2 716,80 2 396,80 -320,00   88.2 5 339,20 -2 942,40   44.9

Alte prestatii de asistenta sociala 272900 601,40 601,40 528,54 -72,86   87.9 428,25 100,29  123.4

Prestatii sociale ale angajatorilor 273 722,50 7 096,57 6 940,09 -156,48   97.8 853,45 6 086,64   >200

Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca 273200 66,00 190,70 187,20 -3,50   98.2 120,17 67,03  155.8

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului 273500 656,50 851,56 716,60 -134,96   84.2 733,28 -16,68   97.7

Alte prestatii sociale ale angajatorilor 273900 6 054,30 6 036,30 -18,00   99.7 6 036,30

Alte cheltuieli 28 5 523,00 4 733,17 2 080,72 -2 652,45   44.0 1 578,71 502,01  131.8

Alte cheltuieli curente 281 5 523,00 4 733,17 2 080,72 -2 652,45   44.0 1 578,71 502,01  131.8

Cotizatii 2811 200,00 178,00 176,04 -1,96   98.9 176,04

Cotizatii in organizatiile internationale 281110 200,00 178,00 176,04 -1,96   98.9 176,04

Despagubiri civile 2813 25,00 -25,00

Plati aferente documentelor executorii 28136 25,00 -25,00

Plati aferente documentelor executorii cu executare silita 281362 25,00 -25,00

Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii 281400 0,60 -0,60

Rambursarea  mijloacelor bugetare  din  anii  precedenti  la  

autoritatea/institutia bugetara 281500

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 281600 758,00 1 127,67 866,00 -261,67   76.8 681,48 184,52  127.1

Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii 281900 4 565,00 3 427,50 1 038,67 -2 388,83   30.3 871,63 167,04  119.2

Transferuri acordate in cadrul bugetului public national 29 12 615,00 12 372,11 -242,89   98.1 14 038,34 -1 666,23   88.1

Transferuri acordate intre bugetele locale in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 293 12 615,00 12 372,11 -242,89   98.1 14 038,34 -1 666,23   88.1

Transferuri acordate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele 

locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale 2931 12 615,00 12 372,11 -242,89   98.1 14 038,34 -1 666,23   88.1

Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele 

locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 29311 1 204,00 1 143,93 -60,07   95.0 960,40 183,53  119.1

Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre  bugetele 

locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 293111 1 204,00 1 143,93 -60,07   95.0 960,40 183,53  119.1

Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala  intre bugetele 

locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 293120 11 411,00 11 228,18 -182,82   98.4 13 077,94 -1 849,76   85.9

IV.ACTIVE NEFINANCIARE 3 53 159,60 72 347,73 66 980,03 -5 367,70   92.6 75 647,81 -8 667,78   88.5

Mijloace fixe 31 32 797,40 47 323,79 43 311,47 -4 012,32   91.5 56 884,75 -13 573,28   76.1

Cladiri 311 10 210,20 18 094,82 17 043,51 -1 051,31   94.2 22 807,03 -5 763,52   74.7

Majorarea valorii cladirilor 3111 10 210,20 18 094,82 17 043,51 -1 051,31   94.2 22 807,03 -5 763,52   74.7

Procurarea cladirilor 311110 402,60
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Reparatii capitale ale cladirilor 311120 9 807,60 18 094,82 17 043,51 -1 051,31   94.2 22 807,03 -5 763,52   74.7

Constructii speciale 312 17 154,90 21 186,60 20 830,15 -356,45   98.3 20 182,31 647,84  103.2

Majorarea valorii constructiilor speciale 3121 17 154,90 21 186,60 20 830,15 -356,45   98.3 20 182,31 647,84  103.2

Procurarea constructiilor speciale 312110 18,50 -18,50

Reparatii capitale ale constructiilor speciale 312120 17 154,90 21 186,60 20 830,15 -356,45   98.3 20 163,81 666,34  103.3

Instalatii de transmisie 313 300,00 -300,00 271,21 -271,21

Majorarea valorii instalatiilor de transmisie 3131 300,00 -300,00 271,21 -271,21

Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie 313120 300,00 -300,00 271,21 -271,21

Masini si utilaje 314 2 333,50 1 650,15 1 614,54 -35,61   97.8 3 249,59 -1 635,05   49.7

Majorarea valorii masinilor si utilajelor 3141 2 333,50 1 650,15 1 614,54 -35,61   97.8 3 249,59 -1 635,05   49.7

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 2 328,50 1 605,79 1 573,60 -32,19   98.0 3 244,29 -1 670,69   48.5

Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor 314120 5,00 44,36 40,94 -3,42   92.3 5,31 35,63   >200

Mijloace de transport 315 56,00 2 371,83 477,13 -1 894,70   20.1 4 507,43 -4 030,30   10.6

Majorarea valorii mijloacelor de transport 3151 56,00 2 371,83 483,73 -1 888,10   20.4 4 507,43 -4 023,70   10.7

Procurarea mijloacelor de transport 315110 2 256,53 368,47 -1 888,06   16.3 4 486,00 -4 117,53    8.2

Reparatii capitale ale mijloacelor de transport 315120 56,00 115,30 115,26 -0,04  100.0 21,43 93,83   >200

Micsorarea valorii mijloacelor de transport 3152 -6,60 -6,60 -6,60

Realizarea mijloacelor de transport 315210 -6,60 -6,60 -6,60

Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc 316 1 249,70 1 997,81 1 732,73 -265,08   86.7 3 225,50 -1 492,77   53.7

Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 

gospodaresc 3161 1 249,70 1 997,81 1 732,73 -265,08   86.7 3 225,50 -1 492,77   53.7

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si 

gospodaresc 316110 1 249,70 1 977,81 1 715,18 -262,63   86.7 3 225,50 -1 510,32   53.2

Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de producere 

si gospodaresc 316120 20,00 17,55 -2,45   87.8 17,55

Active nemateriale 317 304,48 -304,48

Majorarea valorii activelor nemateriale 3171 304,48 -304,48

Procurarea activelor nemateriale 317110 304,48 -304,48

Alte mijloace fixe 318 626,10 197,05 146,65 -50,40   74.4 362,34 -215,69   40.5

Majorarea valorii altor mijloace fixe 3181 626,10 197,05 146,65 -50,40   74.4 362,34 -215,69   40.5

Procurarea altor mijloace fixe 318110 626,10 197,05 146,65 -50,40   74.4 362,34 -215,69   40.5

Investitii capitale in active in curs de executie 319 1 167,00 1 525,53 1 466,76 -58,77   96.1 1 974,87 -508,11   74.3

Investitii capitale in active materiale in curs de execuitie 3192 1 167,00 1 525,53 1 466,76 -58,77   96.1 1 974,87 -508,11   74.3

Cladiri in curs de executie 319210 710,00 1 051,20 992,53 -58,67   94.4 1 683,22 -690,69   59.0

Constructii speciale in curs de executie 319220 457,00 465,63 465,52 -0,11  100.0 465,52

Instalatii de transmisie in curs de executie 319230 28,54 -28,54

Pregatirea proiectelor 319240 8,70 8,70  100.0 263,11 -254,41    3.3

Stocuri de materiale circulante 33 20 362,20 25 023,94 23 668,56 -1 355,38   94.6 18 763,05 4 905,51  126.1

Combustibil, carburanti si lubrifianti 331 1 813,00 2 344,58 2 194,56 -150,02   93.6 1 646,79 547,77  133.3

Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 3311 1 813,00 2 363,22 2 239,07 -124,15   94.7 1 666,32 572,75  134.4

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 331110 1 813,00 2 363,22 2 239,07 -124,15   94.7 1 666,32 572,75  134.4

Micsorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 3312 -18,64 -44,51 -25,87   >200 -19,53 -24,98   >200

Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 331210 -18,64 -44,51 -25,87   >200 -19,53 -24,98   >200
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(mii lei)

Denumirea Cod Aprobat Precizat pe an Executat anul curent Executat fata de precizat
Executat anul 

precedent

Executat anul curent fata de 

anul precedent

devieri (+/-) in %% devieri (+/-) in %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Piese de schimb 332 275,40 335,67 303,19 -32,48   90.3 266,06 37,13  114.0

Majorarea valorii pieselor de schimb 3321 275,40 335,67 303,19 -32,48   90.3 266,06 37,13  114.0

Procurarea pieselor de schimb 332110 275,40 335,67 303,19 -32,48   90.3 266,06 37,13  114.0

Produse alimentare 333 15 372,20 17 565,26 16 596,34 -968,92   94.5 13 058,43 3 537,91  127.1

Majorarea valorii produselor alimentare 3331 15 372,20 17 565,26 16 596,34 -968,92   94.5 13 058,43 3 537,91  127.1

Procurarea produselor alimentare 333110 15 372,20 17 565,26 16 596,34 -968,92   94.5 13 058,43 3 537,91  127.1

Medicamente si materiale sanitare 334 324,20 251,63 238,80 -12,83   94.9 513,65 -274,85   46.5

Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare 3341 324,20 251,63 238,80 -12,83   94.9 513,65 -274,85   46.5

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 334110 324,20 251,63 238,80 -12,83   94.9 513,65 -274,85   46.5

Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 335 92,20 69,19 63,77 -5,42   92.2 104,22 -40,45   61.2

Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si 

alte scopuri 3351 92,20 69,19 63,77 -5,42   92.2 104,22 -40,45   61.2

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte 

scopuri 335110 92,20 69,19 63,77 -5,42   92.2 104,22 -40,45   61.2

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 336110 1 267,60 1 611,22 1 528,53 -82,69   94.9 1 410,53 118,00  108.4

Procurarea materialelor de constructie 337110 516,30 1 178,64 1 171,17 -7,47   99.4 1 092,66 78,51  107.2

Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 338110 228,20 259,58 240,52 -19,06   92.7 170,22 70,30  141.3

Procurarea  altor materiale 339110 473,10 1 408,17 1 331,67 -76,50   94.6 500,50 831,17   >200

VI.SURSELE DE FINANTARE 14 554,70 -4 877,26 -19 431,96   33.5 -386,01 -4 491,25   >200

VII.ACTIVE FINANCIARE 4 484,24 484,24 649,53 -165,29   74.6

Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget 418130 480,16 480,16 666,51 -186,35   72.0

Diferenta de curs valutar 42 4,08 4,08 -16,98 21,06  124.0

Diferenta de curs pozitiva 421000 6,52 6,52 289,45 -282,93    2.3

Diferenta de curs negativa 422000 -2,44 -2,44 -306,43 303,99    0.8

VIII.DATORII 5 -371,70 -338,18 33,52   91.0 -348,92 10,74   96.9

Imprumuturi recreditate interne intre bugete 56 -371,70 -338,18 33,52   91.0 -348,92 10,74   96.9

Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul 2 561120 -371,70 -338,18 33,52   91.0 -348,92 10,74   96.9

VI.SURSELE DE FINANTARE

IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti 90 14 926,40 -5 023,32 -19 949,72   33.7 -686,62 -4 336,70   >200

Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei 91 14 948,06 14 948,06  100.0 14 261,44 686,62  104.8

Corectarea soldului de mijloace banesti 92

Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei 93 -21,66 -19 971,38 -19 949,72   >200 -14 948,06 -5 023,32  133.6
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Anea nr.2 la Raport

 Raport privind cheltuielile bugetului raional Cahul conform clasificatiei functionale 

la situatia din 31.12.2022

(mii lei)

Denumirea
 Cod

F1-F3
Aprobat Precizat pe an Executat anul curent Executat anul precedent

Executat anul 

anteprecedent

Suma
%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% 

din 

total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total 339 070,40  100.0 407 565,36  100.0 386 164,30  100.0 353 026,79  100.0 332 182,96  100.0

Servicii de stat cu destinatie generala 01 14 011,80    4.1 25 524,90    6.3 22 388,76    5.8 24 519,37    6.9 17 423,28    5.2

Autoritati  legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri 

externe 011 9 695,10    2.9 10 046,10    2.5 9 588,62    2.5 8 562,24    2.4 7 397,18    2.2

Autoritati legislative si executive 0111 7 230,70    2.1 7 581,70    1.9 7 230,77    1.9 6 601,16    1.9 5 576,58    1.7

Servicii bugetar-fiscale 0112 2 464,40    0.7 2 464,40    0.6 2 357,85    0.6 1 961,09    0.6 1 820,59    0.5

Servicii generale 013 445,00    0.1 595,00    0.1 460,49    0.1 2 997,99    0.8 910,09    0.3

Alte servicii generale 0133 445,00    0.1 595,00    0.1 460,49    0.1 2 997,99    0.8 910,09    0.3

Servicii de stat cu destinatie generala neatribuite la alte grupe 016 3 500,00    1.0 2 328,80    0.6 -32,47 -19,53 -53,74

Alte servicii de stat cu destinatie generala 0169 3 500,00    1.0 2 328,80    0.6 -32,47 -19,53 -53,74

Serviciul datoriei 017 371,70    0.1 0,01

Serviciul datoriei   interne 0171 371,70    0.1 0,01

Raporturi intre nivelele administratiei publice 018 12 555,00    3.1 12 372,11    3.2 12 978,66    3.7 9 169,75    2.8

Transferuri cu destinatie speciala intre administratia publica de nivel 

central  si local 0182 12 555,00    3.1 12 372,11    3.2 12 978,66    3.7 9 169,75    2.8

Aparare nationala 02 680,20    0.2 773,50    0.2 708,96    0.2 608,70    0.2 921,16    0.3

Alte servicii in domeniul apararii neatribuite la alte grupe 025 680,20    0.2 773,50    0.2 708,96    0.2 608,70    0.2 921,16    0.3

Alte servicii in domeniul apararii  nationale 0259 680,20    0.2 773,50    0.2 708,96    0.2 608,70    0.2 921,16    0.3

Ordine publica si securitate nationala 03 77,93

Afaceri interne 031 77,93

Politie 0311 77,93

Servicii in domeniul economiei 04 22 557,70    6.7 24 767,18    6.1 22 144,73    5.7 25 005,76    7.1 28 489,23    8.6

Servicii  economice generale, comerciale si in domeniul fortei de 

munca 041 1 766,50    0.5 1 772,90    0.4 1 512,59    0.4 839,77    0.2 434,56    0.1

Alte servicii economice  generale 0419 1 766,50    0.5 1 772,90    0.4 1 512,59    0.4 839,77    0.2 434,56    0.1

Agricultura, gospodarie silvica, gospodarie piscicola si gospodarie de 

vinatoare 042 1 569,79    0.4 3 027,56    0.9

Agricultura 0421 1 010,83    0.3 2 420,00    0.7

Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei 

piscicole si gospodariei de vanatoare 0429 558,96    0.2 607,56    0.2

Combustibil si energie 043 331,50    0.1 110,65

Petrol si gaze naturale 0432 331,50    0.1 110,65

Minerit, industrie si constructii 044 762,10    0.2 762,10    0.2 635,25    0.2 716,34    0.2 1 960,63    0.6

Industrie prelucratoare 0442 28,54 1 351,00    0.4

Constructii 0443 762,10    0.2 762,10    0.2 635,25    0.2 687,80    0.2 609,63    0.2

Transport 045 19 925,60    5.9 20 225,60    5.0 19 603,66    5.1 20 791,89    5.9 22 955,84    6.9

Transport rutier 0451 19 925,60    5.9 20 225,60    5.0 19 603,66    5.1 20 791,89    5.9 22 955,84    6.9

Alte activitati economice 047 103,50 1 675,08    0.4 393,23    0.1 1 087,96    0.3

Turism 0473 103,50 1 675,08    0.4 393,23    0.1 1 087,96    0.3

Protectia mediului 05 219,00    0.1 2 088,53    0.5 368,47    0.1 5 678,40    1.6 3 200,80    1.0
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(mii lei)

Denumirea
 Cod

F1-F3
Aprobat Precizat pe an Executat anul curent Executat anul precedent

Executat anul 

anteprecedent

Suma
%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% 

din 

total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colectarea si distrugerea deseurilor 051 219,00    0.1 2 088,53    0.5 368,47    0.1 5 678,40    1.6 3 080,81    0.9

Colectarea si distrugerea deseurilor 0510 219,00    0.1 2 088,53    0.5 368,47    0.1 5 678,40    1.6 3 080,81    0.9

Alte servicii in domeniul protectiei mediului neatribuite la alte grupe 056 119,99

Alte servicii in domeniul protectiei mediului 0569 119,99

Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale 06 3 776,70    1.1 3 722,70    0.9 1 783,18    0.5

Gospodaria  de locuinte 061 1 608,49    0.5

Gospodaria  de locuinte 0610 1 608,49    0.5

Aprovizionarea cu apa 063 3 776,70    1.1 3 722,70    0.9 174,69    0.1

Aprovizionarea cu apa 0630 3 776,70    1.1 3 722,70    0.9 174,69    0.1

Ocrotirea sanatatii 07 6 260,00    1.8 5 321,90    1.3 5 035,96    1.3 4 848,13    1.4 5 114,22    1.5

Servicii de sanatate publica 074 250,00    0.1 250,00    0.1 249,87    0.1 250,00    0.1 427,05    0.1

Servicii de sanatate publica 0740 250,00    0.1 250,00    0.1 249,87    0.1 250,00    0.1 427,05    0.1

Alte servicii in domeniul sanatatii neatribuite la alte grupe 076 6 010,00    1.8 5 071,90    1.2 4 786,09    1.2 4 598,13    1.3 4 687,17    1.4

Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii 0769 6 010,00    1.8 5 071,90    1.2 4 786,09    1.2 4 598,13    1.3 4 687,17    1.4

Cultura,  sport,  tineret, culte si  odihna 08 8 694,70    2.6 9 161,60    2.2 7 921,78    2.1 5 052,98    1.4 12 655,80    3.8

Servicii de sport, tineret si  odihna 081 5 827,90    1.7 6 218,80    1.5 5 141,70    1.3 3 040,80    0.9 9 664,27    2.9

Servicii  de sport si cultura fizica 0812 5 338,10    1.6 5 711,00    1.4 4 678,77    1.2 2 649,94    0.8 9 400,56    2.8

Servicii pentru tineret 0813 489,80    0.1 507,80    0.1 462,92    0.1 390,86    0.1 263,71    0.1

Servicii in domeniul culturii 082 2 108,50    0.6 2 270,50    0.6 2 178,90    0.6 1 511,82    0.4 2 396,86    0.7

Servicii in domeniul culturii 0820 2 108,50    0.6 2 270,50    0.6 2 178,90    0.6 1 511,82    0.4 2 396,86    0.7

Servicii legate de culte si alte societati 084 149,82

Servicii legate de culte si alte societati 0840 149,82

Alte servicii in domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei si 

cultelor neatribuite la alte grupe 086 758,30    0.2 672,30    0.2 601,18    0.2 500,36    0.1 444,85    0.1

Alte servicii in domeniul culturii, cultelor  si odihnei 0861 494,90    0.1 402,90    0.1 358,70    0.1 376,70    0.1 327,28    0.1

Alte servicii in domeniul  tineretului si sportului 0862 263,40    0.1 269,40    0.1 242,48    0.1 123,65 117,57

Invatamint 09 236 298,30   69.7 276 401,95   67.8 274 498,38   71.1 240 979,80   68.3 223 254,84   67.2

Educatie timpurie  si invatamint  primar 091 22 240,40    6.6 26 294,40    6.5 26 056,34    6.7 21 582,09    6.1 19 661,77    5.9

Educatie timpurie 0911 10 121,50    3.0 11 258,00    2.8 11 052,95    2.9 9 886,71    2.8 8 597,93    2.6

Invatamint primar 0912 12 118,90    3.6 15 036,40    3.7 15 003,39    3.9 11 695,39    3.3 11 063,84    3.3

Invatamint secundar 092 203 366,20   60.0 238 933,85   58.6 237 448,56   61.5 210 162,68   59.5 196 057,04   59.0

Invatamint gimnazial 0921 103 093,20   30.4 134 968,63   33.1 134 007,00   34.7 121 282,97   34.4 109 656,57   33.0

Invatamint liceal 0922 100 273,00   29.6 103 965,22   25.5 103 441,57   26.8 88 879,70   25.2 86 400,47   26.0

Invatamint nedefinit dupa nivel 095 5 792,10    1.7 6 148,10    1.5 6 054,33    1.6 4 596,28    1.3 3 358,32    1.0

Invatamint nedefinit dupa nivel 0950 5 792,10    1.7 6 148,10    1.5 6 054,33    1.6 4 596,28    1.3 3 358,32    1.0

Servicii afiliate invatamintului 096 1 325,60    0.4 1 382,60    0.3 1 337,88    0.3 1 187,27    0.3 1 124,29    0.3

Servicii afiliate invatamintului 0960 1 325,60    0.4 1 382,60    0.3 1 337,88    0.3 1 187,27    0.3 1 124,29    0.3

Alte servicii din domeniul invatamintului neatribuite la alte grupe 098 3 574,00    1.1 3 643,00    0.9 3 601,27    0.9 3 451,48    1.0 3 053,43    0.9

Alte servicii in domeniul invatamantului 0989 3 574,00    1.1 3 643,00    0.9 3 601,27    0.9 3 451,48    1.0 3 053,43    0.9

Protectie sociala 10 46 572,00   13.7 59 803,10   14.7 53 097,26   13.7 46 255,72   13.1 39 340,45   11.8

Protectie in caz de boala sau incapacitate de munca 101 26 369,20    7.8 31 599,20    7.8 28 803,08    7.5 24 009,40    6.8 20 321,37    6.1

Protectie in caz de incapacitate de munca 1012 26 369,20    7.8 31 599,20    7.8 28 803,08    7.5 24 009,40    6.8 20 321,37    6.1

Protectie a familiei si a copiilor 104 14 061,60    4.1 15 612,81    3.8 13 408,72    3.5 12 134,82    3.4 10 628,68    3.2



Pag. 3 ( 3 )

(mii lei)

Denumirea
 Cod

F1-F3
Aprobat Precizat pe an Executat anul curent Executat anul precedent

Executat anul 

anteprecedent

Suma
%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% din 

total
Suma

%% 

din 

total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Protectie a familiei si a copiilor 1040 14 061,60    4.1 15 612,81    3.8 13 408,72    3.5 12 134,82    3.4 10 628,68    3.2

Protectie in domeniul asigurarii cu  locuinte 106 41,00 41,00 41,00

Protectie in domeniul asigurarii cu  locuinte 1060 41,00 41,00 41,00

Protectie  impotriva excluziunii sociale 107 1 436,50    0.4 5 933,69    1.5 4 416,82    1.1 2 007,77    0.6 1 628,62    0.5

Protectie  impotriva excluziunii sociale 1070 1 436,50    0.4 5 933,69    1.5 4 416,82    1.1 2 007,77    0.6 1 628,62    0.5

Alte servicii in domeniul proteciei sociale neatribuite la alte grupe 109 4 704,70    1.4 6 616,40    1.6 6 427,64    1.7 8 062,73    2.3 6 761,79    2.0

Administrare in domeniul protectiei sociale 1091 3 381,00    1.0 3 596,70    0.9 3 407,99    0.9 3 087,90    0.9 2 745,23    0.8

Alte servicii de protectie sociala 1099 1 323,70    0.4 3 019,70    0.7 3 019,65    0.8 4 974,83    1.4 4 016,56    1.2
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Anexa nr.3 la Raport 
RAPORTUL 

privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului Raional Cahul  
pentru anul 2022 

  Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de către Consiliul Raional Cahul, destinat 
unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care survin pe parcursul anului şi 
nu sunt prevăzute în bugetul raional şi care ţin de competenţa Consiliului Raional. Fondul de rezervă 
este constituit în baza art. 19 din Legea Republicii Moldova privind finanţele publice locale  nr. 397-XV 
din 16.10.2003 care determină destinaţiile de utilizare, modul de alocare, evidenţa şi controlul a 
mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Cahul.  

  Pentru anul 2022 fondul de rezervă a fost constituit în mărime de 3 500,0 mii lei, care a fost 
aprobat de către Consiliul raional Cahul prin Decizia nr.  07/09-V din 16.12.2021 „Cu privire la 
aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022 în lectură a doua.”  

     Pe parcursul anului 2022 din fondul de rezervă au fost alocate mijloace financiare în sumă de 
1171,2 mii lei, real executate în sumă de 692,4 mii lei sau la nivel de 59,2 la sută. Suma neexecutată 
constituie 478,8 mii lei, care este redată în tabelul mai jos: 

(mii lei) 

Denumirea 
 
 

ORG 1 
/ORG 2 

Suma 
alocată  Executat  

Suma 
 neexecutată  

Primăria s. Lopățica 1111    
Pentru acordarea ajutorului material d-nei 
Trifan Maria, în scopul procurării unei case 
de locuit. 

 60,0 0,00 -60,0 

Total  pe primării  60,0 0,0 -60,0 
Gimnaziul Alecu Russo s. Ursoaia 15782    
Lucrări de reparație a stației de 
transformatoare PT 10kV la gimnaziul. 

 
142,0 89,1 -52,9 

Total DGÎ Cahul 2011 142,0 89,1 -52,9 
Aparatul Președintelui r-lui Cahul  

   
Pentru transportarea echipamentului medical 
și materialului dezinfectant destinat 
combaterii infecției COVID-19, acordat ca 
ajutor material instituțiilor medico-sanitare 
publice din raion. 

 
 
 

10674 
8,8 8,8 0,0 

Pentru reparația sistemului de electricitate a 
Secției de boli infecționase ( actuala Secția 
COVID) din cadrul ÎMSP Spitalul Raional 
Cahul. 

 
 

10674 
300,0 289,1 -10,9 

Pentru transportarea echipamentului medical 
și materialului dezinfectant destinat 
combaterii infecției COVID-19, acordat ca 
ajutor material instituțiilor medico-sanitare 
publice din raion. 

 
 

10674 4,7 1,2 -3,5 

Pentru servicii de transport, în scopul 
transportării ajutoarelor umanitare (preparate, 
dezinfectante, consumabile, medicamente, 
îmbrăcăminte medicală, lengerie de pat, 
detergenți, etc.) de la S. A. SanFam-Prim 
(mun. Chișinău) către toate instituțiile 

 
 
 

10674 
3,4 3,4 0,0 
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medico-sanitare publice de asistență medicală 
primară din r-l Cahul. 

Pentru lucrări de restabilire a stratului de 
protecție (cu grund) la gazoductul subteran 
Cahul-Moscovei-Burlacu. 

 
10674 31,5 0,0 -31,5 

Ajutor financiar acordat persoanelor fizice 
 

300,8 300,8 0,0 
Bragagiu Mircea -ajutor financiar unic 
sportivelor din raionul Cahul, care au 
obținutre zultate premiante (locul 1 și III) la 
Campiomatul europian 2022la proba sportivă 
Jiu-Jiutsu. 

 
10674 

200,0 0,0 -200,0 

Gogolniceanu Oleg  - ajutor financiar unic 
sportivelor din raionul Cahul, care au 
obținutre zultate premiante (locul 1 și III) la 
Campiomatul europian 2022la proba sportivă 
Jiu-Jiutsu. 

 
 

10674  120,0 0,0 -120,0 

Total Aparatul președintelui 1087 969,2 603,3 -365,9 

Total   
1 171,2 692,4 -478,8 

      
 Neexecutarea mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă să explică prin următorul: 

-     suma de 60,00 mii lei pentru procurarea unei case de locuit persoanei Trifan Maria  din s. Lopațica 
a fost restituite de către Primăria Lopățica în bugetul raional; 
-    lucrări de reparație a stației de transformatoare PT 10kV la Gimnaziul Alecu Russo s. Ursoaia s-a 
alocat surse în sumă de 142,0 mii lei s-au executat 89,1 mii lei, în urma petrecerii procedurii de achiziție 
s-a format economie în sumă de 52,9 mii lei; 
-    sumă de 320,00 mii lei pentru doi sportivi din Raionul Cahul care au obținut rezultate premiante 
(loculI și III) la Campionatul European 2022 la proba sportivă Jiu-Jitsu nu s-a executat din cauza 
notificării de către Oficiu Teritorial Cahul al Cncelaria de Stat; 
-     lucrări de restabilire a stratului de protecție (cu grund) la gazoductul subteran Cahul-Moscovei-
Burlacu în sumă de 31,5 mii lei nu au fost executate din cauza că procedura de achiziție a fost publicată 
și nu a participat nici un furnizor; 
-   pentru transportarea echipamentului medical și materialului dezinfectant destinat combaterii infecției 
COVID-19, acordat ca ajutor material instituțiilor medico-sanitare publice din raion s-a alocat surse în 
sumă de 16,9 mii lei s-au executat 13,4 mii lei, în urma petrecerii procedurii de achiziție s-a format 
economie în sumă de 3,5 mii lei; 
-  reparația sistemului de electricitate a Secției de boli infecționase ( actuala Secția COVID) din cadrul 
ÎMSP Spitalul Raional Cahul s-a alocat surse în sumă de 300,0 mii lei s-a executat în sumă de 289,1 mii 
lei, în urma petrecerii procedurii de achiziție s-a format economie în sumă de 10,9 mii lei . 

Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă permanent au fost reflectate în 
informaţiile despre mersul executării bugetului raional. 

 
 
Constantin Hodenco, 
Şeful Direcţiei generale finanţe                               
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Г'iоtес1 i а Met1 i tr l iri

a"l..tЙ' ;i .1irtrug.,ea dеЕеlrrilог

еrаlй

(F,1)

Raport privind реrfоrmап!а ре
la situa{ia din

lrrlеail, .uГ,ut in rаiопul Cahul

С-гýеrcа iЙаart"Ы dc viatД al

programe/subrograme
3|.lz.zozz

1 087 -]
|0674

0510

051

рорrlИtН Ei БЬпrлаПi,u ,utitД[ii .rnediului
Ei'i-pii..ntarea ttntti sistem durabil de

in rаiопul Cahul ргiп clezvoltarea

__ l. _I

l

I

llt.Cheltuie mii lei __ l_--
] Пепumirеа l Р3

l

Iico
k2)

raiorrulr,ri Cahul j

l

i-_i_
lr

F";

Dc rеz

Cod Anul cle stiune

2l9.0

i,::;.,Ji: ii;lН^iiJ;ffi:::'ТЪ);;ffj;;й ;il';; t^'tu .on,,act). r,aloaiea c.ntractirlui de fiпаtrlагс

10 000 000 lei, la саге Consiliul ,,uionut'r,u asigura .oto ..lJ .oti,-,unlur. сlе 15 о^ - 1]64705,9 lci, Din

toralrrl inr'estiliiloT r.^iiror., а fbst nct iiuta'.ontiibullu.onritiutui raional Calrtrl iП vаlОаГС Сlе i 914 705' 9

lci : per-rtrtt cotrstгttclia plattornrelclr, рrосurаrеа contai',"r.,pr"."r,^r.." |Ч:lоr ;i репtгLt alltospecialel.,

ргосuгаtе iп anltl ZOLZ,Asttel o"bit"r.u рЪпtru achizilion*.u ultimei autospeciale ctt-capacitaterl de 1(l tll-'

lllt il avllt loc in anui 2022 рагtеа а..олп'"пtоrе din р9:ý: й*iri.rrr"i Medlului itr sltmi сlе 1719 5З0 lci qi

Dеsсriеrе паrаtiчй

Intlicat

tt

uS

ltrltat

ri de

Cod

,-,

rfЬrmап

l)епumirеа

IJnit.
tle
mй-
surй

Devieri

VЫun."u -TE-pIt."t,tt
(+д) 

l

7 (6-5) l 8____

Aprobat Executat

3 4 5 6

0

0

р.1 Numйrul de

ar-rtospeciale pentrll

colectarea/transportare
а deqer-rriloг

ргосLlгаtе

Unitati i

р2

ГrГ-

ю-

Catnpanie de

"cnqi bi l izare dеsйsttrаtй
пr 1

reЙа,Ъ i,"rrb,,*ntrr..
loгoiectrrlLri_!_

]

-]
---]_l

-]

l

I)гtliecttrl Sisteп-r de nranagenrent iпtеgrаt al dеЕеurilоr 1",:,i:._i,]l,,:,iЛ:l^i:ii1^',;,ь;,',}1lii1,o1'i,I,;ij* l

Executat

l 719 530,0
2088 530.0

2 19 000.0

ltlcali l

Gruр (F2)

Subgrup (F3)

Activitate(l)3)

lnanagemerrt al deqeurilor

_ t._!дtqI-tФ
Sctln

obiective

АрrоЬаt Precizat

()

1-bq ойз
U

36s 470Jбзl 0
0

31 0
б64



Semnat:

Сопtluсйtоrul instituliei 
i

ýetul subcliviziunii responsabile

ýetll subdiviziunii responsabile

t)ata: l6.0_!-2023

de buget ), .(,'

de politici

DUNAS Nicolae

OPREA Elena
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iirБ;.t ,t. p..f"*r*F; Direcfici econonrie
з1.12.2022

аgriсuIturй
la situatia din

\ tttrll,i tlttclt l)tIgct{l I.a consilitri Raional cahLrl 10ti7t,,rriri,Ii. Diгесliа Econonlie qi

зgцý]!1щ!__

l ). l,] s 1 i r rr а 
| 

е а 
9 

t l с, 
1 
t u-iГ| tl i_ qT il ;,, l i .,, t 

"-," 
i l u,. Б Й ;Т;ni;;Й

S 
\,1r p] llg' iLlll _ 

j ?ю l i t i c i ý i l-,-,.,-,ug.,-,-,.,nt iй Sl al agгicrrltrrгii

I)I. IпlЬrtпа епеrаl:'t
sa,i,'i ---

()bicctii,c (1лс lcl.tltett
lltetlitt, c,tt ttc,t,ctll .1lc
(lttll l /)а tll 1,1l с,ul,е .\,е

t t 1lt,t l bti рr rl gt.r t tll t t l )

l )csct,ict,c sttcci tltlt

j Dеtегпliпаrеа directiilo, or'o ii
]sc asigtrгit сliiЬоt,агеа stгategici locaIe cle сJсzr,оltаге socio-ecoIltll-tlicti
il l,tlitltlttltti in lirrlclic cJc rleccsititlilc iclcntilrcate ale соlllLtпititlilог ciirl
tcгittlt,itr ;i crr politica tlalitlllatli iп c]otllenitrl dezvoltaгii locale si
гcцitlnltlc.
ДsigLrгаr,са соrltliliilог 9i 1lгосссlLtгiIог lсчаlс la dеsli;r-lгагса achiziliiItlг
pLrblice. itltг-tt схссtltагеа оЬiссtir,еlог si bLrgetLrlLri consiliLtlrti гititltlitl
Cahrrl.

SесtогLlI аgгоiпdLrstгiаl сiLrгаЬil cLl Llll ll-,lilllagetllcnt ellcient а гсsLtгsсlог
L|lllalle. tl папсiаге si tllаtегiаlе
п.ri,оГtii.*i . о ;рйai i l,-'lБi, йl., i,it.;.-rБ] а l е in йъ;й, i; Ь i r,, i l ]

рагtеrlегiаtеlог drrгabiIe iпlru dеzчоitаrеа socio-econotllic;.i ;]

I)гtlll-ttlt,агса si tlltlllitc,rizl,r.,lr рЫiti;П d..^aиril ..о,-,r'Й ;i .'
sccl()I,[I i Lt i ;,l1_1t,ltг.

Itnplcllletllaгea rllisttгilог stiptrlate itr I)гоgгаI-tlLrl dc dezуoltitt.c stlcitl- ,

cctlI-ttltllici"i а гlticlnLtItti CahLrl. Аsigttгагеа corlcliliiloг 5i ргсlссtlLtгilоI.1
I cga l с l а cles lt'r g Lrгlrгса ас h i zi 1 i i l о г р tr Ь l i с с.
[)czr оltагса ре tегitогiLtl rаiопultti а ttnei ecol.tonlii de piala. rrtilizar.,-.l 

]гаliопаlii а геsuгsеlоt, locale. lllаtегiаlе. flпаtlсiаге 9i u,-,-,on... 
]

Е.lаЬогеаzД qi irllplenrenteazi planttt.ile antrale 9i tгinlestr.iale de 
]

с'f'ссtlrаге а t,lгосеd r l гi l пг лсh i zi ti i l пг л,, bl iл...

1 .1:,]:1]:. i.]:l?. dtrгabiIe iпlru dеzчоitаrеа socio-econonlicit r 
i

] l,aloIlLllLll Sl dt,ZYoltarea сарасitй}iIог cornullilйlilor, APL 9i гаiопаlе. 
]

] 
pI,irl illlplenlentaгea ргоiесtеlоr investilionaie cll in",pact socio-

] cct,tlotltic гаiоttаl Illпjог.
j ()rgaIlizaIelr 

5i llеtl,есегс.l ргосеdLrгilоr de acilizilii la bttnLtгi. sегr,iсii 
]

9i ltrсгltгi irl соll1'огlllitаtс ctr legislalia in vigоагс]
]дсLtlllttlагса inlilt,tllirtici t-l1lcl,пivc clirl sс.сlсiгltl аgгаг si r-tti]izaгcir
cllciclllli lt tcI,clllII,iltlI, ltgI,ictllc. рIаrlllrгii si c]clil;,i,;i pta,rl,,,i;l,,,.
;,t_l:l'ict,lc.

*_-,-ц_ _-
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l)I I I. ClrcltuieIi, lei
Anrrl tlс gcstiune

l)сп tt nt iге:l

1 l57.4 l l j7.6

|'t..ttir i \rlcilt lr.,

,\ltc cllcIttricli'irl btrzri clc соtltгасtс

' 
,(ctir itatea ilesЕrýrrгata de Diгесliа Ecorroprnie ;i Аgгiсultuгй iп iапr,tаriе-сlесеrlЬгiе al

ltt-tltlr.ti 2022-aclir,ilale ре саге о dоrim sй о irnbtrnёtЁ{im 9i sl venim irr spгijinul tttttlгог

ссlог it-tteгesa{i. сlе citb огi sttntem solicitali, atat iп сееа се ргivеýtе асогdагеа cJe

ctlllsLtltatr{i. ачizаrе. cit qiirr сееа се ргiче;tе tr-rodul de rеsресtаrе а рrеr,еdегilог legalc

l ,rrir ind lcgisla{ia clin dotllet-lil.t (dсsсгisii irr tabeltrl de r-tlai SLIS - саtеgогiа c,lc ргоdLrs).
,/ .\cti\ itiltcll tlc,,r.gallizttгc. соtlсlttссгс q;i асirllirlistгагс а t)iгсс(iсi s-ir геаlizаt iп conciiliilc

Lttltti tllitrlltg",,'t-'r.,it cllcicrlr 9i tlс calitatc сLIгс а asigrtгat rtt-t сасlгtt oгgatlizatot"ic stabil i;i

,-.ljcicrlt. lll accst ctlt-ttcxl. соlаЬогаttlt,ii I)iгссliсi lttt t-tгt-llitгit аtitlgегса iпdiсаtогilог clc

1lcгtilгrllltrl!li 1llanilicati рсrltгrr l2 ltrrli 2022
,/ i'" lirlgri iictivitarca сl,tгсt-lti. c,lc rlltlllitot,izaгc а схс,сtrliгii lrrсгагilог аgгiсоlс ргiviпd

irlliill!l,tl,cl,t. r,сгillсагса ;i аргtlЬilгеа гароагtсltlг statistice З z\GRO. ,1 A(lR() si 2()

.\(il{(). s-lttt itltгсllгiпs;;i ac{iuni ctt ргiviге la еr,аlttагеа сtrltttгilоr,аgгiсоlс сагс aLl

strtL,r.it itl ttгt.t.lа calirnlitiitiloг t-lаtt-tгаlс рго\,осаtе de scceta curllplita 9i cirdcгi cle gгiпdirllr

tlitl rltга llttLtltti 2022.trr-t 1Ъst tllclt,titorizate catnpatlile сlе rесоltаГе а сultttrilОr dc gгtlра

l" ll ;i а 1lIапlеlог tllttltiatlualc. а fbst oгgarrizati mai mttlte actiVitati сLlпl аг 1l: "Schimb

cI._. birnc ргасtiсi iп clotllet-titrl agгictllttlrii din гаiопr,tl Calrrtl". ''Ziua apicLrltorrrltri editia

lIl 2022".'Гliгgrrl apicol Cahtrl. сu gепегiсtll "Regattil Albirreloг". "Zitta гоаdеlог 9i а

t.ccrttltl5titl!ci". "ZiLla ltrсгйtогttlrti clin agгicttlltrгi ýi irldr,rstгia ргеlttсгаtоаге -2022".

I)ci iсгilс cle chclttricli atr avttt loc irl Llгll1а огgапizzirii асеstсlг eveninret-tte

(lr.aclLrl clc сiсsli;Llr.агс а ргосесlLrгilог de achizilii publice planifrcate а Гоst cJeslisltгal il-t

c()Ilc()l.dalltlt ctt platltrl acliiz.iliiloг prrblice реtltгu anrrl 2022 сопГоrtl-t plarltrlLri dc

lilllltlIltгc а a1llrr.irttrlt,i Ргсýссliпtсltri гaiorltrlLri cahrrl si scctiiloг li dirесtiilоr clitl саdгtrl

('ilrlsiliLrlLri гlriorlirl ('lrhrrl. ill tгirll. IV рс aIlrrl 2022 оllсгitlсlttsс пlоdillсl,rгi la plarlLrl cie

lrchizitii. tiirltl atliiLrglrlc ]-] ргtlссtlttгi:-l ргtlсссlLtгi рс (trtttlrtt,i). l pгocccltrгlr(scгr,icii). l9

l)l',,t,t,rlttt'i( l ttсгtjl,i ),

(ir.iltlLtl r.lc clcstitsLtt.aгc it sсtl-tit-lагсltlг si cvct-titl-tclltelclг а lbst c]es[h5r.rгlrt it-t ctlt-lc(lt,clltt-ltli

cLl lll,. 1llarltica1.
()r.glrrlizltгca sсt,t-tit-lагсlоr. пrеsеlог гоtr.ttlсlе -alr 1bst огgапizаtе ;i рсtгесLttс 8 пllisLtгt cliIl

8 1llarlilicate 1lcrltt,lt arllt1 2022.
\Lrrlllir.Lrl clc ргоiссtе itl сttгs сlе irllplcrrlellttlгc - la nlorller-rtr-tl actr-ral 1 ргоiесt esle ill

cttt.s tlс irll1lIсrllспtаге. I)гоiесtttl "sisterll cic tllatlagetrletlt itltеgгаt al dе9сrrгilог itl гаiоllttl

('{llltll ctal)a [" t-tгt-treazi sa fic 1lnalizat pitlti la finele trirlestrr-rlui Il,

l)r,tlicctrtl Sссttгitаtеа apгor,iziotlitгii сu ара 9i sanitaцie iп Moldova - eSte itl ргосеs сlе

ltctttal izаге а 1lгoiectttltt i tehrl ic.
(iгаilLrl clc схссulаге i,t сtlt-tlгасtеlог сlе achizilii - сопtгасtеlе de achizilii ptlblice Sc

cxccttlli itl cot-tctlгcjatl!i crt tегrllеrlii stabiliti dc саdгirl legirl.

(irlttlLtl tlc itllрlсlllсtltагс it 1lгсiiссtсltlг irlvestitioIlale planilicatc

illr cstititltlltlc sc clcllisoilгtt ссltlltlгtlt planilt-rcriгii saLt cLt tttlclc

1lгссrlпсlititltli,tгi саг,.. irltcllr]11 1]с ]lr]lclll! с!!1l_рqгlg1clrrnattlt,ltlr_ti,

ргоiссtсIс
пlосl illс lrгi s i

АргоЬаt

00005 l 2 l

Cotl
рз Есо

(l{2)

Prccizat Executat

('ll,,lt r r i,,l i rlr. rlcгst-ltl:tl l l70.3

l]rrrlrlt,i si scгr icii 00005 11 6,1.5 55.9 ]50.7

00005 !7 1ý,0

i 6.0

sttlcLtt,i tlс rllаtсгiаlс сiгсttlаIltс
l j25. l l292.6

7.2

49.6 ] 
119.600005 зз



St,ttttt;tl: 
,//), /('rltrtltlcl-ttt)l,ul instittr{ici bugetaBe , ',, , , .- -О,r-,,/ / Nicolae DL]NAS

Sclirl strlltliviziunii гсsропsаl].t!€7'Се lruget ,:,!i,{"' / tilena OPRIiA
!'l

SclirI stllttlir iziunii I,cspons:rЩih' dc politici 
=i,i,t,| 

, / \ictllae OLTE.\\[
_. / -"i.
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tоrmа tD-053

Aprobat рriп

ordinul mlniStrului finanlelor
пr.216 din 28,12,2015

l Autoritatea Ьуg_еtаlё

. hitllylq Ьчgеtаrё

1 Сrчра рriпсiраlё, servicii 'in domenrul economtet
l

Raport

privind performanTa ре programe/subprograme

la situa!ia din З0,12,2022

consiliul rаiопаl cahul

Dirес!iа constructii si drumuri

j grupa, subgrupa , Фl_'t|u'tП
l Рrоgrаm | Беzчоltаrе rеgrопаlё si

rlLJE,IoIlt
Dnlitiгi (i mапj Subprogram Politici 9i management

dezvoltёrii regronale

l:i

l)сsсriеrс
п it гativit

61

infrastructurri si l01 i

l

с9цs!lчсt11
in domeniul

i!l:ёfl*'"-"l а йооеiпizаtё 9i dezvoltatЁilыо*i cuhul cu iпfrаstruсturё social 
__

**"za;;., й;;,йri;.rьа tu.i5rii;;; чеrifiсаrеа саlitёlii lоr la

construclia , rепоvаrеа, modernizarea 9i reparatia curentа а obiectelor de

mепirе sосiаlЁ si infrastructurii socrale
эlапifiсrеа

дitiuitаti de dezvoltare а regiunir рrrп аmепаjаrеа 9| I

terrtoriului, iпtrеltпеrеа 9i rераrа!iа сurепtё а obiectelor de mепirе

sосiаlё,аdrumurilоrрriпехаmiпаrеасопfоrmitёtiiрrоiесtеlоriпаiпtаtе
cu legisla!ia Republicii Moldova

ic
II. Indicattlri

,rtс9(.1гiа 
- ('t)d i

cle pcrlilrlrrantit
l)ctltttll iгсlt

i ]_
|Б;d;а devizelor acceptate

la finantare
] рБпJ"i"" popula!iei cu acces

la tnfrastructurr modernizate

Сrе9tеrеа gradului de acces

popula!iei la obiectele

modernizate 9i renovate

NumЁrul devizelor cheltuielr

elaborate репtru rеIlочаrеа,

modernizarea si reparatia

i rli-

tatcil
tlc
tll ii -

st-tгl]i

-1

о )1
о J/

l]rli-
tlltl

,\tlLtl tlс

Дрго- ' l,r.-
bat c Lrtat

ii
i-1----ji,,. i

L

1, J1(1-5 ) t{

39 |, +2 i}__
R

Il, l

|,r]

-]
16rczultat

l)e

рrосlus

Il:

46 50

'_S"9Ц()lliective

YlrItr.t

gcstit-tttc
l l)сr,iсгi
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obiectelor de mепirе social;i si

aprobate la Consiliu

su р ravegh eate
l48

462 гзГi -в1pl,rt..,., ..,,,.'

,+
L-ini-

titi
-Nпi i

Ici

46

D;-- chclttrieli пlссlii

cticicn{tt obicct гсll()\ at

irl (]lre ltu!qli, lrlii lci
[)ctltttll iгса

C,:b,"ltu iеП, 
-tr-,i,r 

l :-

Chetuieli d" perronil

Bunuri si servicii

рrеstёri sociaIe

Рrосurаrеа ma5inilo ;i utilajelor
L . --_
1stocuri de matertiale circulante

I\'.('rlnstatitri, concluzii ;i гссrlпritпtlitгi:

Senrnat:
_,_:.,:---]:l ;

Ctlnctuciltorul institцfiti ' '
.j;--
/. "

ýeful suhtliviziunii gcsponslrbi!_H

Scful subcliviziuni{iiespoftяirbilc dc
],,'1'.

l)lrrlr: j() сlсссtllЬгiс ]t}i? , i,,,,-,, li'.,.-.,. ,., -: :-_'

('tlti ' ,\tlttl clc gcstiLir,,, jб:Z -_]
l'l l,ct, (k] t ,\I"lt,tlhltt l)I,ccizl,rt l.xcctttltt l

] l ] 5 
_jr_762,t 762,L бз5.-1

оооо5 2I оо+,g 646,9 )_-\,б 
]

оооо5 
' 22 ' чr.,, ', |6] ] iзэ ]

ОOО05 27 15,О 24,о :|,l(J\J\JUJ L l 
]

ооо05 з1 о 14,0 ll,,)
_- -1- 

-loooos l J' бо,5 oo,s l o,]j_
14,0 l,i,,)

Dt,|(AS Nictllac

()I'ltIaA I,,lcna

(]ltF,Tt, l)umitru

1!t:\gct-l
,i

_-pillitici

,t?'

I1|

._,_L-__ _|_ _ ----]
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Fоrmа FD-053

АрrоЬаt рriп

ordrnul mrnistrului finantelor
пr.216 din 28.12.2015

Raport
privind реrfоrmап!а ре programe/subprograme

la situa!ia din З0.12.2022

t дчiоiiiri". buebtara
l;t'ltuф БчgЬturа

Grupa рriпсiраlё,
grчра, subgrupa

Рrоgrаm

Subprogram

, I.a_ _ __
Sco1l-- -
()bicctir е

l ) csc riс гс
пlt t,ativi:t

II. Inclicatori--- т

;.ttcцtlI,il,t ('tld

consiliul raional cahul
Араrаtul Presedintclui raionului Cahul

servicii in domeniul economiei
Тrапsроrt rutier
Dezvoltarea transportului

Dezvoltarea druпlrtrtlt.,r

Cod
10В7 

]

1067 4

04]
51 

]

64i
о2- -l

lntornratie gспцi!Цli
пrilггплi publice iocale modernizate 9i rепочаtе in rаiопul Cahul

Оц.r;;;, йЫыiБiiiurеа luсrёrilоr 9i verificarea calitёtii la constructia,

rепоVаrеа, modernizarea si rс,раrаtiа drumurilоr publice locaIe

Dezvoltarea rеgiопаlё рriп altlcl tralarea si planificarea teritoriului, 1пtrеtiпеrеа si

rераrаtiа сurепtё а rlruпlurilrlr locale de interes raional рriп ехаmiпаrеа

сопfогmitёtii рrоiесtеlоr inairltate cu legislatta RM

г
гa

ф рс,цфцпtцп{li
[)с tlttIll iгса l'llitlrtc

I

;t tlc ,\1lt'tl-

tllitsLtгit bltt

а//о

kпl

100

l

11

uпitёti

\rltlI clc

lxcctt
-ti.tt

о

14,5

l

rezultat

I)c prtlclus

}_
т)l\

l):

l)

j
ЁtЪБоrurЬu Jevzelor de

cheltuieli cu арrоЬаrеа la

gedinla Consiliului rаiопаl

Lungimea sectoarelor de

drurTluri rепоvаtе,

modernizate

Numёrul lосаlitёlilоr саrе

чоr beneficia de druпruri

l renovate s au rераrаtе

cortul rnediu al urlui l<пl

de drurn renovat

l,cit(,-) cittll
l

7tr1-5 t- -, г-,
l

lDe

18

-l
t-З, 5

I

+9

l

1

l)e
cl'icicn t:i

---l

rrlii lei 742о 1405,5 -14,5

I

i

l

l

--]

l



III. Cheltuieli, mii
г)еtltttll iгеа

сurепtс

l)]

]

00з95

( 'tlcl

l:ctl

Lk]]
j

22

31

i'Ё.ri"i.ri iut,,i,

Servicii Je rЬраrаtii

Rераrа!ii capitale ale construc!iilor

9i рrосurаrеа mijloacelor fixe

('tllttlucittoru l institutici
.'

Seful subtliviziunii respoii_Sabilc
;.

Scful subtliviz-iunii respti!ýabilc
А":-

speciale 00З95
t - -*]

4I] ,4 17 1з8J17 000,6 t7

lV.(,tlnstatilri, concluzii ;i rссrltпапtljiгi: clcr icгi]c tlilltгc 1llltrlttl 1lt'ccizi.tt si cxccrtlat sc

tlitltlгсlrz.l 1ir;lrLrltri cli itl rtгtlllI Ilг()cc(llll,iltlt, .lc lrcilizitic lt lttсгllгiltlt,ltLt lilst cctllltlrllisitc l ]l5

rllii ici сi.lгс lltl lilsr irltcr.itlг disrгi[rtritc llt гclrltt,lttilt tlt,tttllrtt,iltlг tlc lrcccs clitt,c 7localitliti. clc

i.iSclllcllci.t Ilt гс1lltга!iiI i.IссS()г Scct()iIгc.lc.lt,rttti.trt lilst гctl istгi[lrritc si 79() rlrii Ici 1lгcctlttizittc

la sсгr icii }]сlltг1,1 urigr.,r"r." secr-rгittitii ciгcLrlatici гtttiсге. l'c рсгirlltсlа cic tilatlltra - iагtlit

2022-2()2З ll-ar,r tbst 1blosite sltгsеlс с()Iltгасtаtс Ia sегriсii clc irltгсtitlеге а сlгutltttгi[ог рс 1illll]

cic iагrTа. сlеilагесе concliliile сlirпаtсгiсс alt tilst 11rr tlгаlrilе,

Sc llr n at:

Dt'NAS Nicrllac

()l'ltI,]A Elcna

('Ii.F,TIr I)uпritru

cle llugtlt,

de prllitisi

t)trta: -l() сlсссrllЬгiс ]()]]
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I.Informa{ie general

Il. Indicatori de реrfоrmапti
(Indicatorii de рrоdus 9i _eficienta

Raport de реrfоrmапtй
Ре апul 2022

se complete azб dесitrе toate instituliile bugetare - Org2,

Autoritatea consiliul Raional cahul

драrаtul presedintelui
lnstitulia Ьugеtаrб

Guрu рriпсiраlЁ,

Dezvoltarea turizmului

Dezvoltarea turizmului

Se doa

Scop
1.Еvaluareаsituаtiei;*l.,-",."*".'*Гu*иti*p.gramelordedеzvoltаrеsidеl

ш*Ятj*firffi *xl*Hfi*il:;:1,#l1ilж:H,i f"x:?,,;H"^ 
i

turismului ecologic,
t-

l prin int..rediul рrоБсtului se рrорuпе r.лй*i multоr activitati de dezvoltare а

i ;;;;;;r"Б"'"' in rаiопul Cahul cum аr fi: -дctivitati de managment, -ЕlаЬоrаrеа

i ;;;;;;;';; ,i " 
materialelor de dezvoltaГe а tuгismului verde, -ДctivitЁli соmuпе pentru

I intu.ir.u capacitatilor interesate din sectorul Duпаrеап Galati-Cahul-Reni, -дctivitati de

l comunicare si рго

obiective

Dеsсriеге
narativa

rezultat se s1
;1 йtrе яlltoritatile Ьugеtаге -о

Anul de gestiune

Dепumirеа

Unitatea
de

mбsur1Саtеgоriа Cod
Арrо
bat

2022

Executat
l

Devtert
Valoarea

(+/-)
Explicatii

6 7(6-5) 8

2 ) 4 5
1

% 100 100

De
rezultat

R Grаdul de desfasurare а

sеmiпаrеlоr si
ечепimепtеlог -----.-

100 100
R1 Gradul de executare а

sеmiпаrеlоr si
o.,on i mепtеlоr orsanizate

u/o

unit 5 5

De ргоdus P,t Numarul de eventmente

оrgапizаtе

;{ie bugetarl
-\.-1 сяrt оrо

Оrg2) qi ultеriоr
III. Chettuieli, mii lei (Se completeazl $e,catle

fiесаrе institr

эl superior -(

Sе

|i-аоqб Je пйtrе arrtoritatea bugetara Ое nl

Precizat BxecutatDenumirea

]

Total:

Cod
АоrоЬаtрз Есо (k2)

5 6
2 з 4

l675,1 393,2l03.5
148.0 l 48.1

00436 22 l03.)
591'.2

,79,з

Cheltuieli de реrsопаl
70087 7|

407. l 100.9
70087 22

вuпuri sl sеrчtсп 208.5
70087 28

Alte cheltuieli 64.9
004зб 28 64.9

Alte cheltuieli

Miiloace fixe

224.,|
70087 зl

-а--



'V.Constatart. 
co , __ 

;;"r"*.." t*ismului чеrdе iп sectort

Aсtivitatеad.,ta9uffid*tp'oiесtuluui''DеzvoltаrеаEipromovаrеа
Dчпirеа al Bazinului Marii Negre (Raionul Cahul, КегuЫiса ЙЫ:} }li:il'H:"Hi:";^.|:j,ill*i1
ilH"?;l *T}[r ЖH:,-J;b;i':l':i"lНl ;ffi;';"nulul de activita prezentat de catre fi nantato

activitatile s-ач petrecu сопfоrm graficului, cheltuiala r-u p"r...ut din sursele acordate са contributie de catt

з0.2

Stосuri de щаt9]з]9 :ЦцЦц!9
70087 JJ

consiliul Raional cahul,

Semnat:
Сопduсйtоrчl institu(iei ft|-; i рrеа Е

.T7L.*, L-:-:------ / Renta S l

,1/

,,l ,j ',,,u/ _ /Dunas Nicolae
7'

ýeful subdiviziunii responsabile de buget

ýeful subdiviziunii responsabile de politici

Data:
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Прямоугольник
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Rарогt de реrfоrmап{5 а serviciului relalii fuпсiаrе саdаstru 9i раtrimопiu public la situ

Cod

S LrЬрrоgrапr

consiliul Raional caliul 10S7 l iijiАutогitаtеа Ьugеtагй2

Sегчiсiu геlаlii ftrпсiаге cadastru qi patrirnoniu pr-rbliclnstitu{ia br"rgetarё

Alte seгvicii ecollonrice gепегаlеGгl,rра ргiпсiраlй, gruра,
sLiЬgгuра

Ргоgrаrп Geodezie, сагtоgrаfiе gi cadastгLr

Politici Ei mапаgепrепt iп domeniu сагtоgrаfiеi qi

саdаstгrr

IJ,rfr"*,tt. g.".*I,", (r"Йпlрlеtеаzа doar с]е сdtrе ctTtlorilalea Ь!цуц:ОrЕD_ ]

li
i]

,i ],

,iai

l,

;

Scop Rеsресtаrеа egalitalii iпtrе dеliпdtогii de tеrепurri, 1iпегеа costurlui ":i

tirrlсiаг гаiопаl 9i rlronitoгirrlui tirпсiаг, pr...ntur"u mаtегiаlеlог gi ] ,lj

cadasrгLrlui Гtrпсiаг rаiопаl ,r,l.

olэicctive Rеzоlчагеа рrоlэlеmеlог de litigiu fuпсiаг а регsоапеlоr fizice 9i

регsоапеlог juridice. Sеlесtаrеа tегепuгilог репtгu ргоiесtагеа 9i

соt,tstгr-tiгеа obiectivelor. suргачеghеrеа 9i controlul de folosire

га!iоrrаId а tегеtlr-rгilог dc ре intreg tегitоrir-r а гаiогrului. Рrеgйtiгеа

tлаtегiаiеlог gi docurlrenteIoг репtгu dёгilе de sеапrй fuпсiагё а

га ionu lLri,

,iilii
]]tj,l

Ii],

Dсsсгiсrе пагаtiча l)..1,l11:,,11,6r, itt !аt,itоt,itt, Рt,е:сttl,tt,еа itфlгtltаtiеi псс,c,Sоl,С

1lгittlut,iilor irtgiпariltlt,cctclctstrct/i аgеп{i ecotзc,ltllici;iclelitldtorilor
cle let,etl, Primit,ect darilor de seclпlci ct З7 рrimаrii. ]пlосmirеа ,

cctclcts,lt.tt Jitttciclt' t,ctioпclI coorclclпctt,ect coclcl.yIrttltti fttпcictt, rсtiопсtl c,tt

ttlitlislet.e/e re,;1lcclit;e. Рrеzеtllсtгаа caclctslrttJitпciar rаitlпul

Agetlyiei Rela7ii Fцпсiсtt,е ;i Cctdastrъt pelltrLl еtпilеt,еа I-{оtаrаrii de

G-ttvct,tl ре attttl 202] ctt pl,ivit,e lo арrоЬаrеа c,adastt,ttlttifuttc,iar

с,оп,fоrtп sitLct{iei de lct 0 ] .0 ] .2022. _
i

]|

,t
|{

i,
IJ,ii.

l

ii
,ii
ili

.i1

]l

l

,ii

iI
il

.li

li

i]l

,,il

ii,i

;,i

]li

I]

l'i i

i_l

ii( ]]

:

'l

]l
rЦ
ltii

iil
l,i

l

ill:l;

il'l,,1,i'
,li,',lii.
i[, .il l

] l lll
.,l:l;''l,
:l ,],.
'|]

i,
1,:,i

lril
ill,

1,1ll, ',ll
l,

,i
,,i

i

cator

Cod

i de реrfоrmапfti

Ехес u tirt
Аргоlэltt
-. ) б

l
1

Denu пr irelt

u п itatclr
de

пr irs u rli

Dcvieri
,r]i,

-i-

]l
Explica!ii

1
z 3 4 7(б-5) 8

:]ý
с)

Ф

л,о

R1

]р1

1.Сопчосаrеа

sеrrlilTагеlог сlс

iпstгlr iге

Nг

l .Аргесiеrеа l_,rlitaii

l ,uоrоГ"L"lог de tегсп
] 

Jцуtч.-:t

l pcntrLt atltp]asaгe irl
]л ---,-,

l ргirllliгii

11

i

з1

l

]

l

Ji
l--

l 196i' l

],],l
,i

'lIl

l

rjt

t

Categtlгia
V:tlоirrсlr

(+/-\

2



1 .RеzоIчагеа litigiilor
арбгutе

2,Institr"rirea

рriпrаriilог la

чбпzаге-сt-ttll рбгаге,
агепdа la litcitalie cu

strigаrе

]:
iiL,'l
.(; ]

l,i
|',:l,Ij
,)r

ien tй

г--*
]

l

De

] еfiс
l

l

r

i

DII]. Cheltuieli, mii Iei

Denu пriгеа
Cod Апul de gestiune

рз Есо
(k2)

АрrоЬаt Precizat Executat

Cheltuieli de регsопаl _ 00005 2| з69,6 157.з \49,2
вtttluгi si sегчiсii 00005 22 6)5 5?g 32,8 ' i ',lj

ргеstiгi sociale 00005 21 in 8,0 5,8
Mijloace fixe 00005 31 6.9 208л2 11 ,6 ij 

il i']];ii

stосr-rгi de п-rаtегiаlе сiгсulапtе 00005 зз 2\,4 21,,4 14,,7

1,ol,AL 465,4 447,8 220,|

Settl lt al: l

('llllcl ucjitol,rr l institu tiei buget:rl,c

ýel'ul subdiviziunii l,espoEýabile cle,:-

ýеf'ul subdiviziunii rеsро.рýаЬiIе de

Data 1lгсzепtaiгii: i023

j,',',/

Nicolae DUNAS l

Nicolae ВАSдRАВ

Iiuget

politici

:ii'
;,'i,'

i,]il]]

jit'j
ii;iiiii

]

, ,j:

]

)J,

-,')i:' l
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lnstitr"rlia
ЬLtgеtагi

G гtl1,1a 1rгi пс i pal ti-

gr.]L! jчщLца

I'гоgt,lltlr
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д Ltttlгi tatca
l)LlgеtlrгЙ-

Ancxi
Iitlt,пtlt b'l)-053

\ 1lt tlhll1 1ll,i tt

( )гdi rl Lrl rrl i rlistгr.rl r-ti 1i rrэl rielor,

rlr,,] l(l din 28. l].20l 5

llrt 1ltlгt clc реrlilгlrtа lt (it 
1

la situa{irr tlin _ 
j 1.1].]()]]_

(.l, с tlt i tt t t ttctl, (l ll l !(l l )

( tltl

Rail.lnal ('

l0O71
АрагаtLtl

.\ рг,:lr iz-iilt,tагса cll apil

si sегл,iсiilог 75

\ р гсll,tzttl lr lt гса si clrrralizltгc
7 5 ().l

--]

I)ez-l,tlltaгca gоsрtldагi ci de

ct,ltt-l Lttl ale

]
l

I. Irtforпra{ie

Sco1l

( )bi cct i ve

l )еsсгiеге
ttat,ativa

II. I Irtlicltori tlе регfilrlttlt п 1ri

itt,slittt|ia ht,tgеIсч,й - 0i,g2 ,si ,lc
\ l t t J i с, it t t.,t, i i tl с р t, c,,c,l t t,s,yi clic icl l1ri

g,е п а г (1 l i : а ( ! : r-t t l е с й l r е cl t t ! r:l r i I t t l е с t i ctt, il ttl ic,ttl оr i i cl е

l)eT,ieri

\('L'()ltl])lL

btt,qalal,ri

c,[ttt,c,;fiec,ttt,e l

t,e:tt!,tct! Se l,clp()r!cLl:u cle с,йt t,e ulllol,ilLl|i!e [lttgelctt,c: - ()ig 1)

Clrtegorirt ICod
f-, ttitirtelt | А р гrlll:rt I 

l" rcctrt:rt

de
rrtitsu гli

,?
lt

l{

lrleclitr al

dc

[l х 1l liclt

]-
-1--

1

_1_

chcltLriclile gell(..l,ate t jrr clc сопtгiьLttiа la prгtlicct. l)clltl,rl lrsitttrittc,l clrclttrieliloг l

cle соtlstгtlсtiе сс dc1lltscsc raloltt,elt acopc,.rtll ttc tзn,t 1,,,",_",l, si chcltLr]clilc tle 
1

аiltllirlistгаl.еа а 1lt,tlicctr-tlr-ti1 sr-r1l'.ar cgllct,elt [cllrriclt. iiс liLltilr" сlс, ), l

l

._,_--.__---J

l)епtrпlirеа

l . ('tlstrrl

гcz-ttltltt

I)c
cticicll1it

п;;;;.,"Stll,ll ar,r'il,пПrJ',t ia scr.r iciilc .le ltl,t,,rr i.zlt)ll.tt't'CLl l,illa si tlc

саtllr]iz-аге 1ll,irl ctlnstгLr'ctla allcclrlclLrlrri rllltчist1,1ri si l; rt,rl]c]t]:,','r'",]::, l], i]:,,

t]-xLl l lLlcl U(t )Ll Y iLl Lll Lll

CahLrl la aplt prltlrbillt dc clrlitatc 1lгiп sistcrll cclltгaiizllt сlс ltlitllcrlIltГc cIl ,lI]li, llгllT 
1

.l.rvnlt",.",, si геg.iоrlаliziLгеа colltinttlt3цsrer trl l) '- .-____ _]

\,'ttlttlt t,eit

( l-l-)

7 (6_5)

. - _'-]
l

]

l гаsсtrl 1llirlci1llrl
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l)епuпtirеа
IigЦ)

J

(l()i)()) l ]]

go,rr,,uliruurй rlu ra,,,r ri'itb, Olgl scllr ()isli )

__]__l
ýsщццt.
iio,rdLrc RtогLr l аLrtогi tit1 i i / i llst it u1 i ei t]Llg*:t{rЁ

'. l,',

ýeIirI srrllJir izitrrrii l,c:lltll1r;1|l]|L, Jc truýLi
r1 -:

ýc,liil sLrbtlir iz-iLrllii гсsроrlsаЬilс dc pc,,litici '

l)ata. __ 
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l--ý

..,)
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epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник



Raport de реrfоrmап(й
la situa{ia din 17.01.202З

Cod

Autoгitatea
Ьugеtаrё2

consiliul Raional cahul 1 087

lnstitulia
Ьugеtагб

Арагаtul pre9edintelui raionului Cahul l0614

Gruр рriпсiраl Seгvicii de sinйtate publicё 0740

Gгuр Sёпйtаtе publica ;i seгvicii medicale 80

SuЬgruр Г.grur. nalionale ýi ,p..iul.In do*.niul o.,oti 801 8

I. Iпfоrmа{iе gепеrаlй

Scop Copii sdnйtogi in рrimul an de via!Д

obiective Аsigurаrеа cLl amestecu.i l1.tut. u .opiilo, р,

Dеsсriеге
пагаtiчё

sеlесtагеа qi аsiguгагеа сорiilог cu suplimente lactate

II. Indicatori de
Unitatea

de
mйsчrй

Dепumirеа
Vаlоаrеа

(+д)

7(6-5)

Gгаdul de аsigurаге cu

suplimente lactate

rnii lei
Cheltuieli репtгu аsigurаrеа

copiilor cu suplimente
lactate

III. Cheltuieli, mii lei
Executat5Precizat

Subvenlii acordate
autoгit5lilor/IP la autogestiune

IV. Constat5ri, concluzii qi rесоmапdйri

Гr.rДИt.t. гаiо,пu}цi Cahui,t.. .-' ', .'' ,'F Nicolae Dunas

ýef irrtеrimаr SЙlii Contabilitate . 
,'. , -||',' Elena Орrеа

3pecialist рriпсiф Seгviciul SйпдtГlе]''i l, t с zt, , DоiпiЦа СеЬоtагu
,.ri 

i

.
Data:

Lý
; 1]'1

7

epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник



Rароrt de реrfоrmап{й
la situa{ia din l7.01,2023

consiliul Raional cahulAutoritatea
bugetard2

M;"l р"r,.dйtеlui raionului Cahul

Alte servicii in domeniul осгоtlrll sanalailI

Гаиt. рuыiсб Ei sегчiсii rTedicale

D.^.lиr* r, t ."d.,nБi nst itu1 i i l оr in domen i u l

ocrotirii sйnatatii
SuЬрrоgrаm

I. Informa{ie gепеrаli
р rГrи-*,"* i сi i l о г me d i c al e d e c al itate

@ Cahul, сопfоrm
Дri*rur.u luсrДrilоr de гераrаliе

сеri п!еlоr sanitaro-t gtentce,
edificiiloг Сепtrеlоr de sйnatate din raionul

Еfесtuаrеа luсrбгilоr de rераrаliе а

ffiHl ý::H,jj;J::;;ii;,"ъ;'**i"..tЁ1.;ii"l " unor.blocuri de la IMSP

Spitalul *"'"".' a"n"' n'*JJ

I Inrlioqf ide пеrfоrmапt5
Dепumirеа Unitatea

de
mйsurй

Aprobat Executat' Lrevlerl
Categoria Cod Vаlоаrеа

(+д)
Йplica{iia

4 5 6 7(б_5) 8

1 1

% 40 70 +30
De
rezultat

R1 Grаdul de imЬuпйtй!irе а

condiliilor in unitalile
_"rli со-sапitаrе publ ice

-25% 40 15
R Gradul de imЬuпdt6[iге а

лл_.-liri ilпr in Snital
Unitй!i J 0 -J

De produs р Rераrа{iа Ьlосuгilоr la lMSP
llол:+лl,,l .оiлпяl Сяhr tl"

р
Unita!i 5 16 +11

Pl Numагul instituliiloг
_pd i сп-sапitаrе rераrаtе

+6,5
U nltall 3,5 10

De
еfiсiепlй

Е1 сепtге evaluate

III. Cheltuieli, mii Н Executat'

I

Cod

3



1

рз Есо (k2)

7 3 4 э 6

6 010,0 5 071,9 4 786,0
TOTAL:

l0,0 10,0 0,00
Subvenlii асоrdаtе

autoritati loril Р la autogestiune

00069 25

3 000,0 300,0 289,1
Mijloace fixe 00179 31

3 000,0 4,745,0 4 48з,5
Miiloace fixe

Bunuri gi servicii

00l87 зi
00l 87 22 00,0 l6,9 13,4

Ре раrсuгsul anului ZЙ'Лuu to.t .*..чtчtБliйгБ rераrа{iе la instituliile medico-sanitare

publice, dupб cum urmеаz5:
Schimbarea unui аsсепsог la CS Cahul;

- Luсгйri de герагаliе la ОМF Pelinei

- Luсriri de rерагаliе la ОМF Ro;u;

- Rерага[iа unui bloc sanitar la ОМF Ro;u; л 
]_ K"purulii iпtеriоаrе а clбdirii IMSP сепtгul de Sйnбtate Cahul;

- Reparalia acoperi9ului OS lujnoe;

-Conectarea|agaz'enatuгale;irnontaгeasisternuluideincdlziгelaoMFTгifegtiiNoi,oMF
l Ьорб!iса. OS Вurlасu,

- Kepaialia acoperi9ului la CS Сrihапа Veche;

- Luсrёri de rераrаliе la ОМF Manta;

- Luсrёri de rераrаliе la OS Сhirсапi;

- Servicii de ргоiесtаrе репtru gazificare;

- Luсгаri de rераrаliе la CS Larga Nouй; 
_

- Luсrdri de гераrа(iе la ОМF Ваurсi Moldoveni;

- Luсrйri de rераrаliе 1а ОМF Ziгпеgti,

о. ;r."i#:::';"';::;';i.,j.Н;'Бi'"Ё"l". репtru stеrilizаrеа ;i dezinfectarea instrumentelor

medicale (autoclave) p.nrru iM "Centrul Stornatologic Raional Cahul".

Nu au fost executate luсrйrilе de schimbar. ;;;й еlесtгiсе iпtегiоаге la cs slobozia Маге, din

motivul lipsei ргоiесtului.
Indicatorii de регfоrmап!6 ai activit.lii сепtrеlог de sбndtate din rаiоп au fost evaluali 9i validali in

data de 18 mai ZоZZ.'ёЪпаuсаtоrii'сепtrеlоr de sбnбtate au acumulat punctaje de peste 91%,

u..rtoru аtri Ь u i п d u l i - r. .ul i Гц9Цч]jj99,19 !ЦL

Semnat:
Preqedintel е raionului,€фrrl Nicolae Dunas

Elena ОрrеаIr'

ýеf interi rпаr Sgcgr?ContabiIi tate

Speciali st ргi псj!аl Sеrйсiцl Sёnatate

Data:

Lý

1l
_L(c iL' Doinila Cebotaru

epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник



Anexa 
Forma FD-053

Aprobat prin 
Ordinul ministrului tinantelor 

nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanja1 
la situafia din 31.12.2022

Cod
Autoritatea
bugetara2

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 1087

Institufia
bugetara

Sectia cultura 13470

Grupa 
principals, 
grupa, subgrupa

Cultura, sport, tineret, culte si odihna 0861

Program Alte servicii in domeniul culturii 85
Subprogram Politici si management in domeniul culturii 01

I. Informafie generals (se completeaza doar de catre autoritatea bugetara - Orgl)
Scop Management eficient in domeniul culturii.Majorarea nivelul profesional al angajatiilor.
Obiective Participarea la seminare informative §i instructive (5 anual),participarea la cursurile de 

formare continua,efectuarea vizitelor de lucru.
Descriere
narativa

Subprogramul prevede actuini de managment eficient in vederea dezvoltarii domeniului 
cultura,precum $i eflcientizarea managmentului prin implementarea prevederilor strategice 
de dezvoltare a culturii.Organizarea si desfajurarea festivarurilor fi concursirilor, 
sus înerea participarii colectivelor artistice la activita|ii culturale de nivel 
local,national,international.Promovarea colectivelor artistice §i motivarea colectivelor 
artistice din raion prin oferirea de premii,trofee,diplome.

II. Indicatori de performanfa (Indicatorii de produs $i eficienta se completeaza de catre fiecare 
institute bugetara - Org2 §i se generalizeaza de catre autoritatea bugetara - Orgl, iar indicatorii de 
rezultat se raporteaza de catre autorita{ile bugetare - Org 1)
Categoria Cod Denumirea Unitatea

de
masura

Aprobat Executat’ Devieri
Valoarea

(+/-)
Explicapi4

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8
De rezultat R Implicarea lucratorilor din 

cultura la seminarele de 
instruire

% 70 70

R1 Numarul de seminare Nr. 5 5
R2 Numarul de vizite unitati 20 20

De produs P Numarul de seminare 
organizate Nr. 10 10



III. Cheltuieli, mii tei (лSе completeazd de сйtrе fiecare iпstitu|ie bugetard (Org2) si ulterior se

geпeralizeazd de cdtre autoritatea bugetard de пiуеl superior - Org] sau Org]i)

Dепчmirеа Cod Aprobat Precizat Executat5

рз Есо (k2)

1 2 3 4 э 6

Cheltuieli de peгsorral 00005 21 457,7 з21,4 з12,4

Вuпuгi qi servicii 00005 13.2 )А, \ ý)

Indemnizalii pentru incapacitatea de muпсё 00005 21 10,0 l6,0 9,1

stocuri de mаtеriаlе circulante 00005 зз l4,0 35,0 32,0

Total 00005 494,9 402,9 358,7

IV. Constat5ri, concluzii gi rесоmапd5riб

semnat: Саrаmап Апа . specialist sectia СuIturё

Conducёtorul autoгitatii / instituliei Ьugеtаrе ,/ Dunas N / u1 _" . Д

(numele. ргепumеlе) . .

ýeful subdiviziunii responsabile de buget _Орrеа Е l ,'|,,''' l
(numele. рrепumеlе)

ýeful subdiviziunii responsabile de politici7 _1_1
(numele, prenumele)

Data:

Lý

epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник



Апехб
Fоrmа FD-053

АрrоЬаt ргiп
Оrdiпul ministrului fi пап{еlоr

пr.216 din 28.12.2015

Raport de реrfоrmап{il
la situa{ia diп ЭJJ22022_

(sеmiапuаl, апuаl)

CONSILIUL RAIONAL CAHUL

Сiuгuпgа"
MЁsuri culturale
В iblioteca rаiопаlё,,Апdrеi

Institulia
bugetar6

Culturй , spoft, tineret, culte 9i odihnй

servicii in domeniul culturii

servicii iп domeniul culturii

rаrеа accesului liber la iпfогmа{iе а tuturоr

сеtЙ{епilоr indiferent de na{ionalitate, оriепtаrе politicй 9i religie.

iйрi.r.пrurеа cadгului сuiturаl рriп asigurarea 9i proteclia dreptului constitu{ional al

сеЙепitоr RM la activitati сuliuгаlе, ,tubilir.u prioritёliloT сulturаlе 9i аsigurаrеа

a.ruortarii programei de siat, рrоtеjаrеа drерturilоr oamenilor de сrеаliе, аsiguгаrеа

accesului liber а tuturоr сеtаlепilог la acliunile, la чаlоrilе 9i Ьuпurilе culturale,

рriп implementarea а З seгvicii modeme de

bibl iоtйа, selectate iп сопfьгmitаtе cu neces itali le Ьепеfi сiаri l оr.

Dеsй9urаrеа seminarelor (pana la l0

i.Ъроrir.u accesului la colectii diverse 9i геlечапtе necesitalilor informalionale, рriп

mаrirеа rаtеi de innoire а stocului de cafie рАпа la 10 ani,

з. Сrеаrеа condiliilor atra"tiue репtru utilizatorii bibliotecii рriп modemizarea tehnico-

mаtеriаld а 2 sбli de bibliotecё in perioada 2022-2024,

4. Dezvoltarea la 180 utilizatori din оrа9 qi rаiоп а competentelorde modemizare а

accesului cet6lenilor la iпfогmаliе ргiп utilizaгea соmрutеrеlоr 9i_ internetului,

Dezvoltareabazeitehnico-materialea3instituliideculturаanual.
Сrеаrеа condiliilor adecvate репtru educalie esteticй qi iпч6!ёmАпt artistic рriп mйrirеа

|пumёrului de discipoli ai ;colilor de аrtа cu.5%o anual,

obiective

igur*._ u-p-.-.rului de instruire а utilizatorilor,

inclusiv intre{inerea, rфаrаliа ЬаiЛ.ilЙ, qi desЪgurarea асtiчitаtil:i,::l::Ч.:i,л 
*^я1

urigurur.u biЁliotecii cu саЦi si periodice песеSаrе. Сrеаrеа condiliilor atractive pentru

utilizatorii bibliotecii iri" *оа.i"izаrеа tehnico-material5, Festivaluri qi concurs.uri

сulturаlе organizate оЁ .at." autoritatea publica. suslinerea participirii colectivelor

artistice la activitйlile .utturut. la nivel nalional 9i intemalional, Interesarea mаtеriаlй а

аПigtilоr аmаtогi ain l.aion prin оfеrirеа de ргеmii, trоfее 9i diplome(mбsuri сulturаlе),

Dеsсriеrе
паrаtiча

Cod



сfuп|d s,e completeazd de cdtre,fiecare

'пstitu|ie bugetard - Org2 si se geпeralizeazd ie idtrr'ouioritoiea bugetird - Orgt, iar iпdicatorii de

l- -xr.. n,,tлyitйtilp ъllслеtаrе - OrS ]\

Categoria Cod Denumirea Unitatea
de

mйsчrй

4

Aprobat Executat3 Dev еrt

Vаlоаrеа
(+д)

BxplicaJiia

5 6 7(б-5) 8
1 7 3

De
rezultat

I

R Numёrul de activitйti сultuгаlе

organizate (mбsuri culturale)
% 35 з5

R2 Gгаdul de iпсаdrаrе а colectivelor
яrtiсtiсе iп activitбti culturale

о//о 20 20

пr. 30 30Rз Numёrul de v лIе

R4 Gradul de iпсаdrаrе а copiilor iп
activitati culturale

% 20 20

R5 Rata de iппоirе а fondului de

саrtе

% 15 15

unitali 400 400
De рrоdus р Numirul utilizatorilor instгuili la

calculator

р2 NumЁгul de evenimente сulturаlе

organizate

unitёli 30 30

рз Fondul de carle al bibliotecii % 20 20

пr. 10 l0
р4 Nrlmirtll de sеmiпаге

пr. 1) J/
р5 Numёrul colectivelor aftistice ( cu

titlrll _.model")

De
еfiсiепlё

е iпstitu|ie bugetard (Org2) si ulterior se

, пlltпуitпtоп hloetard de пiуеl superior - Orgl sau Orgli)
+5

Dепчmirеа Cod Арrоьаt rreclzaI

рз Есо (k2)

1
1 3 4 5 б

Activitй{i culturale 0о224 300,0 300,0 253,8

l 50,1 104,6 87,6
Вuпuri gi servicii 00224 22

Miiloace tixe 00224 з1 9,5 0 0

140,4 195,4 166,2
stocuri de materiale circulante 00224 JJ

1808,5 1970,5 1925,0
servicii de bibliotecй 00231

21 l з l0,6 l з l0,6 | 282,4
Cheltuieli de регsопаl 0023 1

Вuпuri gi servicii 0023 l 22 i 56,0 265,6 260,0

4,5 ý)ý 45,6
Indemnizalii репtru incapacitatea 002з 1 z,7

l]].tr'tsgч]а



de muпсё

Mijloace fixe 0023 i 31 з l6,0 3 16,0 315,4

stocuri de mаtеriаlе circulante 0023 1 JJ 21,4 25,8 2|,6

Total general 2108,5 2270,5 2178,8

IV. Сопstаtйri, concluzii gi rесоmапdйriб

Semnat:
Сопduсбtогul autoritali i

ýeful

ýeful

Data:

Lý

/ instituliei Ьugеtаrе _Dunas N
(пumеlе. рrепumеlе) ,

subdiviziunii гesponsabile cie buget _Оргеа u 
' ',,", 

,
(numele, ргепumеlе)

subdiviziunii responsabile de politici7 _1_1
(numele, рrепumеlе)

Notc:

- 
l Rapoarlele de реrfоrmапld se iпlоспеsс sеmiапuаl si апuаl si se preziпld сопсоmilепl cu rapoarlele Jiпапсiаrе

iп tеrmепii slabili|i репrru prezeпlarea aceSlora.
2 Rapoarl'el'e cte рirfоrпlапlа se iпlосmеsс de fiecare iпSliru|ie bugetard (Org2). L-/lterior aulorilalea Ьugеlаrd de

пivel stlperior (Orgl) iпtосmеstе raporlul geпeralizal, ре care il publicd ре раgiпа web.
'з 

Dасd ttйlе obiectiye ,ori indirotori пч pot ! evaltta|i setпeslria!, чаlоаrеа realizald а aceslora se compleleazd

doar tп raporlul апuаl,

' ro, fi oferile explicaIii sttcciпle despre cauze!e deyierilor iп rapor! сч yaloarea рlапфсаld а iпdicalorilor de

рефrmап|ёt.
5 iп sec1ittпea III la rubrica "Execulctl" se iпdiсd execularea de casti,
6 дсеа,std sec|itlпe lrebttie sёl o.fere о iп|оrmа|iе gепеrаld despre gradu! de imрlеmепlаrе а obiecliyelor

subprograпttllti. L'orJi,forпttlale suссiпt рriпсiраlеlе сопSlаldri si coпcluzii cu privire la рефrmапlа realizald sifactorii
,oio oi iпlluеп|аl de'vierile пctjore, рrеа|m si rесоmапddri scltl еt,епluаlе сtс|iuпi corective репlru iпfоrпlаrеа si luarea

cleci:iilor de cdtre mапаgеrul de program si сопduсdlопtl autoritdyii publice.
? Coпdtlcdlorul aulorila|ii Ъr,gпtоr, si se[ttl sttbdiyiziunii respoпsabile de politici sеmпеаzd doar rapoarlele

geпeralizate ale aulori!d|ii bugelare la пiуеl de subprogram.

epopova
Прямоугольник

epopova
Прямоугольник



Апех1
Fоrmа FD-053

АрrоЬаt prin

Оrdiпul ministrului fi пап{еlоr

пr.216 din 28,12,2015

Raport de реrfоrmап{йl
la situa{ia din 31.12,2022

(setttiaпual, апuаl)

consiliul Raional cahul

Serviciul tineret qi sportInStitutia
Ьugеtаrё

Alte servicii in domeniul tineret Ei sport

Тiпеrеt gi Sроrt

I. Informa{ie gепеrаlй (se
in rindul tineretului,

ffirialе,proсurarеainvеntaruluisportivеpеntru
dezvoltarea sportului,

obiective

еа competiliilor sportive la

nivel local Ei reprrblicar.P"r. r" dispozilie inventarul sportive din dotare qi

creazdcondilii de desfEýurare а acestora,

Dеsсгiеге
паrаtiча

ffi ап1,|а (Iпdicator ii de pr odu

irii,riib brgetari , org2 si se geпeralizeazd de cdtr

,iulrbr se йроrtеаzii de cdtre autoritd{ile bugetare,

s si eficiet
,е aulorila
- Orc, l\

lP ,е соmрlеtеаzd de cdtre fiecare
t'ea bugetird - Org1, iar iпdicatorii de

;;;; --------------iTE'.yeclltat'l Devlerr
Categoria Cod l)enumtrea

de
mаSчrа

l,
Vаlоаrеа

(+Ё)
Гxplicaliia

5 6 7(6_5) 8
1 3 4

1
20 -5

De
гezttltat

R 1. Grаdul de

incadrare а populaliei
in activitali spoгtive

"^ 25

15 -85
R1 1. Ponderea tinerilor

incadra{i in activitali
Sportive

nr. 100

40 20 20
De produs р l. Numйrul l ш,

ечепimепtсlоr l

sooгtive organizate l

4700 20 -4680
Pl 1. Numlrul mediu de

paгticipan!i

пr.

Cod



р2 1.Numёrul nrediu de
pa,licipanli

пг. 50 20 -з0

De
еfiсiепlй

Е1 1. Cheltuieli nrediu
pentru un participant

lei 0,3 0,1 -0.2

III. Cheltuieli, mii lei (.Se completeazd de cdtre fiecare iпstitu|ie bugetard (Org2) si ulterior se

gепеrаlizеаzddеcаtrеаutorilаtеаbugеlаrddепiуеlsuperioЩ
Denumirea Cod АрrоЬаt Precizat Executat5

рз Есо (k2)

1 7 3 4 5 6

Cheltuieli de personal 00005 21 242,]
,\пa 1 221,1,

Bunuri gi servicii 00005 22 5,00 з00 /,э

рrеstiri sociale 00005 2,7 з,,7 9,,7 9.2

stocuri de mаtеriаlе circulante 00005 JJ 12,00 14,00 gq

Total: 263,4 269.4 242.5

IY. Constatiri, concluzii gi rесоmапdiriб

Semnat:
Сопduсбtоrul autoritatrii / instituliei Ьugеtаrе Dunas N

(numele, ргепumеlе)
ýeful subdiviziunii responsabile de buget _Орrеа Е l r'c'(." ,,)

(numele, рrепu
ýeful subdiviziunii responsabile de politici7 _Stuparu C__J(

(пumеlе, рrепumеlе)

Data:

Lý
Note:

- 
l Rapoarlele rlе реrJЬrmап|d se iпloct,tlesc setttiaпrtal si апuаl si se рrеziпld сопсоmilеп! cu rapoartele fiпапсiаrе

iп lеrпепii stabilili репtrч prezeпlarea aceslora.
1 Rapoartele de реrfоrmап|а Se iп!осmеSс de Jiecare iпSlilu|ie bugetard (org2) Ullerior aulorilalea bugelard de

пivеl superior (orgl) tпlоспеýlе raporlll gепеrаlizаl, ре Care il рuЬliсЙ ре раgiпа web.
3 Dасй uпеlе obiecliye sau iпdicalori пч pot fi evaluali seпeslrial, yaloarea realizald а aceslora se соmрlеlеаzd

doar iп raporlul апuаl.
J |'or f oferite explicalii succiпte despre cau:ele deyierilor iп raporl сч yaloarea рlапфсаtй а iпdicatorilor de

реrfоrпапld.
5 iп seclittпea I!I !а rubrica "Execulal" se iпdiс[l e,Tectt!aretl de саsй,
6 Дсеаsld sес|iuпе trebuie sd ofere о iпfоrпtаliе gепеrаld despre grarlul de imрlеmепlаrе а obiecliyelor

suЬрrоgrаппtlui, l]or fi formulale sttcciпl priпcipalele coпslalari si сопсlu:ii сu privire la реrfоrmапlа realizald si |aclorii
c(re (lll itфuеп|аl deyierile majore, prealn1 si rесоmапdйri sач еуепluаlе ас|iuпi corecliye репlru idormarea si luarea
rlecizii!or de cdlre mапаgеrul de рrоgrаm si coпducdlorttl autoritйlii publice.

7 Сопduсdtоrul aulorila|ii btlgelare si seJul subdiyiziuпii respoпsabile de politici sеmпеаzёt doar rapoarlele
geпeralizctle ale ачtоrilй|ii bugelare la пiчеl de sчЬрrоgrапl.

|")
'lZ'

epopova
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Апехб
Fоrmа FD-053

Aprobat рriп
Ordinul ministrului fi папtеlоr

пr,2lб din 28.12.2015

Rароrt de реrfоrmап{йl
la situa(ia din 31.12.2022

(sеmiапuаl, апuаl1

Cod

Autoritatea
bugetara2

consiliul Raional cahul 1 087

Institulia
Ьugеtаrй

Serviciul tineret gi sport 016з9

Gruра
principal6,
gruра,

subgrupa
Servicii de sport qi cultura Гlziсб 08l2

Рrоgrаtп Tineret qi Sport 86

Subprogram Sport 8602

L tnfor-ulie generali (se completeazd doar de cdtre autoritatea bugetar4 - tQц\)

1. Dezvoltare gi еduсаrе popula{iei iп plan intelectual,psihologic,moral 9i fizic рriп

ргасtiсагеа sportulu i.

2. Ргоmочаrеа,asigurarea gi rеаlizаrеа procesului instructiv educativ 9i рrеgitirеа

spoПivilor de реrfоrmапtй.

Sportul pentru to{i: аsiguгаrеа condiliilor adecvate репtri organizarea 9i

dеsй;urагеа activitatrilor sporlive гаiопаlе.mаjоrаrеа пumйrului de participan{i la

activitatile sporlive cu l0% anual,

Sportul de реrfоrmап{й: аsigurаrеа рrаrtiсбrii echipelor Ei sportivilor in

Campionatele RM.Organizarea de stajii,tabere alte fоrmе de рrеgitirе 9i rеfоrmе а

sportivelor de реrfоrmап{Й. Дпtrепагеа eleviloг in сulturа fizic6 qi sроft,fогmагеа

unui mod sandtos de viala,,Instruiгea in mediu а 300 de sportivi апuаl,Сrеаrеа

condiliilor adecvate репtru rеаlizаrеа mбsurilоr ýi activitatilor sportive qiiпсаdrаrе

iп activitalii sportive рiпб la l000 de participanli.

obiective

,rSportul репtru to{i"
i.Orguniru.ea 9i dеsй9urаrеа Campior-rateloг rаiопаlе iпtrе tineri la diferite рrоЬе

de spЪrtlbaschet,fotbal,volei,atletism,tenis de masa,gah 9ijoc de dam,lupta

rra{ionalб "Trinta").
2.РаПiсiраrеа la competi{ii sportive na{iorrale

3.Рrосurаrеа Сuреlоr, rnedal i i lоr, diplomelor, stimularea sporlivilor.

4.Dоtагеа cu echipament Ei inventar sportiv а echipelor 9i sportivilor invingбtoare

йп competi{iile гаiопаlе.

"Sportul de реrfоrmап{i"
1. ЁаПiсiрагеа echipelor 9i sропiчеlоr iп Campionatele 9i cupele RM la defeгite

|рrоЬе de spofi(baschet,fotbal,volei,atletisrT,tenis de masa,ýah qijoc de dam,lupta

Irlalionala "Trilrta".box,lupte grесо rоmапе 9i еtсг),

2..Participarea есhiреlог 9i sроПiчеlоr in tuгпее 9i festivaluri sportive.

3. Dоtагеа cu echiparnent 9i inventar sportiv а echipelor qi sportivilor participanli la

competiliile rаiопаlе.

Descriere
narativa



II. Indicatori de реrfоrmап{й (Iпdicatorii de produs si фсiеп|d se соmрlеtеаzd de сdПе fiecare
iпstitu|ie bugetard - Org2 qi se geпeralizeazd de cdtre autoritatea bugetard - Orgl, iar iпdicatorii de

rezultat se raporteazd de сdtте autoritйtrile bugetare - Org l)
Categoria Cod Dепчmirеа Unitatea

de
mйsчгй

Aprobat Executat3 )ечiеri

Vаlоаrеа
(+д)

Explica{iia

1
,,

3 4 5 6 7(6-5) 8

De
rezultat

Rl Ропdеrеа sportivilor
la sus{inerea normelor
de рrоmочаrе

% 100 50 -50

ю ponderea tinerilor
incadrali in activitili
sportive

о,//о 10 5 -5

Rз Gradul de iпсаdrаrе а
populaliei in activitйli
sportive

% 25 12,5 -|2,5

De produs Pl Numйrul mediu de
sportivi inmatricula!i

unit зlб 158 158

р2 Numйrul mediu de
participanli "Sportul
de реrfоrmап{й"

unit l 050 525 -525

рз Numirul mediu de

participan!i "Sportu1

pentru to{i"

uп lt. 9200 4600 -4600

De
eficien{6

III. Cheltuieli, mii lei (,Se completeazd de cdtre fiecare iпstitu|ie bugetard (Org2) si ulterior se

geпeralizeazd de cdtre autoritatea bugetard de пiуеl superior - Org1 sau Orgli)

Dепчmirеа Cod Aprobat Precizat Executat5

рз Есо (k2)

1 1 3 4 5 6

вuпuri si servicii 00230 22 l30 l10 l09,3

Alte che|tuieli 00230 28 685 585 5з,7

Mijloace fixe 00230 зl 20 12 12

stocuri de materiale circulante 00230 JJ 200 з28 308,1

Total: 002з 0 1035 1035 966,4

Cheltuieli de personal 0023 8 2| 20]lз,2 l036,9 9,72,,7

вuпuri si servicii 0023 8 22 27 1,8 1,2

prestari sociale cheltuieli de 002з 8 2,7 2 25 2|,6

I



реrSопаl

рrеstаri sociale cheltuieli de

personal

00492 21 10 20 l5,8

Mijloace fixe 0023 8 зl 0 266,7 2з9,8

stocuri de materiale circulante 0023 8 зз 1 1,9
,729,4

6,76,4

Total: 0023 8 2064,1 2079,8 |927,9

Cheltuieli de personal 00355 2| 454,9 454,9 444,8

вчпuri si servicii 00355 22 69, l 80,8 80,4

prestari sociale cheltuieli de

реrsопаl

00355 21 1 22 21,4

Mijloace fixe 00319 з1 l051,2 992,5

Mijloace fixe 00з55 31 l 705 978,з 2з6,4

stocuri de materiale circulante 00355 JJ 9 9 9

Total: 00355 2239 2596,2 1784,5

Total general: 5338,1 5711,00 4678,8

IV. Constatйri, concluzii 9i rесоmапd5riб

Din cauza rёzboiului din Uсrаiпа gi situaliei excep{ionale din {аrб,апumitе activitёli gi evenimente

sportive nu au avut loc.
RecorTandбri:Anumite activitali spofiive gi de tineret саrе nu sau petrecut ,аm putea sЙ le реtrесеm
in а doua jumatate а anului current.

SetnIrat: / ,..
Сопduсёtоrul autoritalii / instituliei bugetar{ t,,l t, /. |, _,' !l{ r_

ýeful subdiviziunii rеsропsаьilе de buget [,i| ",,\:Y^;|"l'P'"|IjY"Y) l
(numele, рrепumеlе)

ýеfulsubdiviziuniiresponsаbiledepolitici7-l
(numele, рrепumеlе)

Data:

Lý
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Anexa
Fоrmа FD-053

АрrоЬаt рriп
Ordinul ministrului fi пап{еlоr

пr.216 din 28.12.2015

Raport de реrfоrmап{il
la situa{ia din 31.12.2022

(sепliапuаl, апuаl1

Autoritatea
Ьugеtаrё2

consiliul Raional cahul 1 087

1602,7
Institulia bugetarй Centrul Raional de Tineret Cahul

Gruра
0813

86
Рrоgrаm Tineret qi Sport

SuЬрrоgrаm Tineret 860з

аzddеcdtrеаutoritаtеаsupеrioаrdiпаiпtеdеаrеmite
brmularul репtrч сопlрlеtаrе iпslitu|iilor diп suЬоrdiпе)

с*^*. ..r{itiilor pozitive pentru solulionarea/reducerea

problemelor sociale cu care se сопfruпtё tinerii,
-Gestionarea 

echitabilй, eficientб qi transparenla а sursеlоr

fiпапсiаrе.
3. Сrеаrеа permiselor rеаlе репtru inbunitilirea situaliei lоr 9i

рrоmочаrеа participйrii tinerilor in toate domenile vielii sociale,

culturale,economice Ei politice.

Faсitiиt.u participйrii tinerilor in procesul de luаrе а deciziilor 1а nivel

local, рrоmочаrеа parteneriatului social dintre ДРL, sectorului privat in

domeniul implementйrii activitllilor pentru tineret, identificarea qi analiza

|rоЬlеmеlоr Ъtrategice la nivel de raion, prin оrgапi zarea acl\yitalilor de

tineret.

Obiective (ре

tеrmеп mediu, cu
ассепt ре апul

репtru care Se

aprobd

@е nalionale qi qcoli de чаrй organizate de

сitrе Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetйrii,

2. organizarea qi desй;urarea diverselor concursuri,

traininguri
з. Рrосuйеа trofeelor, diplomelor, stimularea tinerilor

Seminare,

Dеsсriеге narativa

si еfiсiеп|d se соmрlеtеаzd de cйtrefiecare

iпstitu|ie bugetard - org2 si se geпeralizeazd de сdtrе autoritatea bugetard - orgl, iar iпdicatorii de

rezultat se Йроrtеаzd de cdtre autoritd|ile bugetare -,org ])

Unitatea
de

mйsurй

Categoria
Explica{iiaVаlоаrеа

(+д)

7(б-5)

Gradul de implicare
а tinerilor iп
activitati

De rezultat

ponderea tineriIor

incadra!i in activitёli
de tineret



De ргоdus р Numlrul de

activitili pentru

tineri organizate

пr. l5 l5

р2 Numйrul de

activitati pentru

tineret finanlate in
cadrul Programului
de Granturi pentru

ini{iativele tinerilor

пr. 2 2

De eficien!6 Е2 cheltuieli rnediu

репtru activitati de

tineret.

mii lei |,4 |,4

tll. Cb*tt.rieli, mii lei (,Se completeazd de cdtre fiecare iпstitu|ie bugetard (Org2) si ulterior se

sепеrаlizеаzd de cdtre autoritatea bugetard de пiуеl superior - Org1 sau Orgli) _Ф--ltlГ

Dепчmirеа Cod АрrоЬаt Precizat Executat5

рз Есо (k2)

1 1 3 4 5 6

Cheltuieli de personal 00394 21, з79,6 298,6 288,8

Вuпuri qi servicii 00394 22 бз,7 96,з 84,8

prestйri sociale 00з94 27 з,0 6,0 4,9

Alte cheltuieli 004бз 22 18,0 18,0 2,8

Mijloace fixe 00394 з1 10,0 7з,4 72,4

stocuri de materiale circulante 00394 33 15,5 l5,5 q)

Total: 489,8 507,8 462,9

iV. Сопstаtйri, concluzii 9i rесоmапdйriб

Recomandlri:дnumite activitati de tineret саrе пu S-au petrecut din cauza апumitог impedimente, am

putea sй le реtrесеm ре раrсuгsul anului сuгепt.

Semnat: t ^./|. ,. '.,
Conducltorul autoritalii/ instituliei Ьugеtаrе| /,'/с ;l( '4 ,' ", 

' ' 

"r< 
,, <

,' t JnrTrrrele."preIlumele)

ýeful subdiviziunii responsabile de buget 'll_:!_t ' 'i' ' l
' (numele, рrепumеlе)

ýeful subdiviziurrii responsabile de politici7 

-l

(numele, рrепumеlе)

Data:

L.ý
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