Republica Moldova

PARLAMENTUL
LEGE Nr. LP112/2022
din 05.05.2022

privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2022 nr. 205/2021
Publicat : 13.05.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 141-150 art. 258 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2021, nr. 315–324, art. 478) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „50066602,7”, „65202602,7” și „15136000,0”
se substituie cu cifrele „52701472,0”, „72087472,0” și, respectiv, „19386000,0”.
2. La articolul 2:
litera d) va avea următorul cuprins:
„d) pentru Fondul național pentru dezvoltare regională și locală – în sumă de
970000,0 mii de lei;”
la litera e), cifrele „1500000,0” se substituie cu cifrele „1750000,0”;
la litera g), cifrele „250000,0” se substituie cu cifrele „271450,0”;
la litera i), cifrele „181914,9” se substituie cu cifrele „199319,7”;
la litera p), cifrele „2662830,6” se substituie cu cifrele „2761890,7”;
la litera q), cifrele „16235,6” se substituie cu cifrele „15380,3”;
articolul se completează cu litera r) cu următorul cuprins:
„r) pentru acoperirea cheltuielilor aferente majorării costurilor pentru serviciile
termoenergetice instituțiilor publice de învățământ care funcționează în regim de
autogestiune, prin derogare de la prevederile art. 145 alin. (1) lit. a) din Codul educației nr.
152/2014 – în sumă de 114510,4 mii de lei.”
3. La articolul 3:
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 900000,0 mii de lei și fondul de

intervenție al Guvernului –
în sumă de 1430000,0 mii de lei, dintre care din contul donațiilor oferite pentru
gestionarea crizei refugiaților din Ucraina – 130000,0 mii de lei;”
la litera f), cifrele „592000,0” se substituie cu cifrele „710200,0”;
la litera g), cifrele „50000,0” se substituie cu cifrele „2842,0”;
articolul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
„h) acordarea indemnizației unice în sumă de 10,0 mii de lei persoanelor cu
dizabilități de pe urma războiului, ofițerilor de informații şi securitate, persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației
penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în
perioada Celui de-al Doilea Război Mondial sau în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de
serviciu militar ori special sau este cauzată de afecțiuni legate de aflarea pe front, în
detașamente şi formațiuni de partizani, în organizații şi grupuri ilegale din perioada Celui
de-al Doilea Război Mondial; participanților la Cel de-al Doilea Război Mondial din rândul
militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componența armatei de operații, a
detașamentelor şi formațiunilor de partizani, din rândul membrilor organizațiilor şi
grupurilor ilegale, din rândul foștilor deținuți în lagărele de concentrare fasciste, în ghetouri
şi în alte locuri de detenție forțată, create de Germania fascistă şi de aliații acesteia în
perioada Celui de-al Doilea Război Mondial; văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor
care au lucrat ca angajați civili în armata de operații în perioada Celui de-al Doilea Război
Mondial, persoanelor care s-au aflat în orașul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada
blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944), persoanelor antrenate de organele puterii
locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor
în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor decorate cu ordine și medalii
pentru muncă asiduă și serviciu militar impecabil în spatele frontului în perioada celui de-al
Doilea Război Mondial – în sumă de 3010,0 mii de lei. Plata acestor indemnizații unice se va
efectua de către Agenția Națională Asistență Socială.”
4. Articolul 4 alineatul (1):
la litera a), cifrele „12550012,5” și „2931127,5” se substituie cu cifrele
„14207104,2” și, respectiv, „5048760,9”;
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – în sumă de 6095217,9
mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislației –
5921281,9 mii de lei, pentru realizarea programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății
– 150648,1 mii de lei și din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul
proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” – 23287,9 mii de lei;”
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) la bugetele locale – în sumă totală de 15820486,5 mii de lei. Prin derogare de la

prevederile art. 26 alin. (11) din Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, din
bugetul de stat se alocă 65000,0 mii de lei pentru finanțarea Serviciului social „Asistență
personală” din pachetul minim de servicii sociale. Repartizarea transferurilor la bugetele
locale se efectuează conform anexei nr. 7.”
5. La articolul 8, cifrele „39575,3”, „63735,8” și „3317,8” se substituie cu cifrele
„34088,4”, „68009,5” și, respectiv, „3555,1”.
6. La articolul 16 litera b), după cuvântul „regională” se introduc cuvintele „și
locală”, iar după cuvântul „Regionale” – cuvintele „și Locale”.
7. Anexele nr. 1–7 se substituie cu anexele nr. 1–7 la prezenta lege.
8. La anexa nr. 8, compartimentul „Ministerul Finanțelor” se exclude.
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU
Nr. 112. Chişinău, 5 mai 2022.
anexa nr.1
anexa nr.2
anexa nr.3
anexa nr.4
anexa nr.5
anexa nr.6
anexa nr.7

Anexa nr. 7
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Consiliul raional
28660,3
139222,4
112211,9
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* Volumul transferurilor cu destinație specială din Fondul rutier (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați) constituie 546651,6 mii de lei, inclusiv pentru municipiul Bălți – 2314,4 mii de lei, municipiul Chișinău
– 81317,3 mii de lei și UTA Găgăuzia – 21780,4 mii de lei, iar volumul transferurilor cu destinație specială în cuantum de 100% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unitățile administrativ-teritoriale de
nivelul I, calculate proporțional numărului populației din teritoriul unității administrativ-teritoriale respectiv) constituie 868000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălți – 32295,9 mii de lei, municipiul Chișinău – 168963,1 mii de lei și UTA Găgăuzia – 39431,4 mii de lei.

**Volumul de transferuri cu destinație specială pentru învățământul primar, gimnazial și liceal include cheltuielile pentru asigurarea achitării premiului anual pentru rezultatele activității din anul 2021 și pentru acoperirea majorării costurilor serviciilor termoenergetice, estimate în
funcție de necesitățile identificate la nivel de fiecare autoritate publică locală de nivelul al doilea, fără a ține cont de costul standard per elev. ”
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