
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT 
DECIZIE Nr. r//P/ 

din // W. 2022

cu privire la aprobarea bugetului raional 
pentru anul 2023 în prima lectură

în conformitate cu:
- art. 4 alin. 2 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 19, art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- art. 20, art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
- art. 24, art. 55 din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale;
- art. 47 și art. 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, 

garanțiile de stat și recreditarea de stat;
- art. 24 alin. 3 din Legea cu privire la statutul alesului local nr. 768/2000;
- Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per 

elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea 
autorităților publice locale de nivelul al doilea;

- Circulara Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07-66 din 29 septembrie 2022 cu privire la 
elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024- 
2025;

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;
- Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat 
prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015;

întru asigurarea bunei activități a administrației publice raionale și a entităților 
finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimișlia,

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul raional Cimișlia pentru anul 2023, în prima lectură:
- la partea de venituri în sumă de 184133,3 mii lei;
- la partea de cheltuieli în sumă de 191345,2 mii lei;
- cu un deficit bugetar în sumă de 10207,6 mii lei sursa de finanțare - soldul de 

mijloace bănești format la 01 ianuarie 2023;
- plafonul datoriei interne constituie 2995,7 mii lei, sursa de finanțare - veniturile 

proprii formate în bugetul raional.
2. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință:
- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

http://www.raioncimislia.md
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie nr. P(!&{ din VZ /z - 2022

cu privire la aprobarea bugetului raional 
pentru anul 2023 în prima lectură

Șef Direcție Finanțe

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Proiectul de decizie este elaborat de către Direcția Finanțe.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite 
Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii cu privire la actele normative 
nr. 100/2017, art. 43 alin. (1) lit. b) și b1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 
locală, art. 24, art. 25, art. 47 și art. 55 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar- 
fiscale nr. 181/2014, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, 
art. 37 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și 
recreditarea de stat, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea 
bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015 și are ca scop obținerea 
actului juridic al Consiliului raional, care va reglementa partea financiară a exercitării 
funcțiilor din competența autorităților/instituțiilor bugetare conform legislației în vigoare în 
anul bugetar 2023.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt expuse în raportul autorității executive 
cu tabelele respective, care relevă indicatorii generali ai bugetului: veniturile și cheltuielile, 
soldul bugetar și sursele de finanțare, plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și 
plafonul garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice locale.
4. Fundamentarea economico-fînanciară
Proiectul de decizie nu înregistrează careva costuri 
atragerea unor resurse financiare suplimentare decât a 
2023.

suplimentare și respectiv nu necesită 
celor preconizate în buget pentru anul

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie reprezintă un proiect de act normativ care nu necesită modificarea, 
completarea și/sau abrogarea altor acte normative.
6. Constatările expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde prevederilor 
art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul proiect de decizie 
prevede executarea art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/ 2006 privind administrația publică 
locală, art. 24 și art. 25 din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar- 
fiscale și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 397/2003 finanțelor publice locale.
Proiectul este în concordanță cu legilslația sus menționată, structura și conținutul actului 
corespunde normelor de tehnică legislativă. Examinarea și aprobarea proiectului în cauză este 
de competența Consiliului raional și are suport juridic pozitiv.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr. 
239/2008 privind transparența în procesul decizional, prezentul proiect de decizie este plasat 
pe pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea - 
Transparența decizională / Consultări publice.
Proiectul decizie se prezintă comisiilor consultative 
avizare, se propune Consiliului raional pentru adoptare

de specialitate pentru examinare și 
; în ședință.

Olesea RĂCILĂ

http://www.raioncimislia.md


RAPORT
privind aprobarea bugetului raional Cimișlia 

pentru anul 2023 în prima lectură

Bugetul raional pentru anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, art. 20, art. 21 din Legea 
nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Ordinului ministrului finanțelor nr. 208/2015 
privind clasificația bugetară, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și 
modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015, suportul 
metodologic remis în teritoriu de Ministerul Finanțelor - Circulara nr. 06/2-07-66 din 29 
septembrie 2022 cu privire la elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2023 și a 
estimărilor pe anii 2024-2025.

Principalele activități și termene limită în procesul de elaborare și aprobare a bugetelor 
sunt următoarele: autoritățile executive locale elaborează și prezintă autorităților 
reprezentative și deliberative locale proiectele bugetelor locale respective, până la 20 
noiembrie.

Informativ: Suma proiectului de buget constituie 194340,9 mii Iei, dat fiind faptului 
că suma împrumutului se reflectă cu semnul „minus” în sistemul informațional (în 
conformitate cu prevederile clasifîcației bugetare) suma cheltuielilor reflectată în buget 
constituie 191345,2 mii lei (194340,9 - 2995,7).

Bugetul raional Cimișlia pentru anul 2023 a fost estimat la partea de venituri în sumă 
de 184133,3 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 191345,2 mii lei, cu un deficit 
bugetar în sumă de 10207,6 mii lei, sursa de finanțare - soldul de mijloace bănești format 
la 01 ianuarie 2023. Plafonul datoriei interne constituie 2995,7 mii lei, sursa de finanțare 
constituind veniturile proprii formate în bugetul raional. (Proiect Energetic II - 2888,6 mii 
lei; Construcția locuințelor sociale - 107,1 mii lei).

Cheltuieli preconizate spre finanțare din contul soldului spre formare la situația din 
01.01.2023, constituie 10207,6 mii Iei (Venituri 184133,3 - (Cheltuieli 191345,2 + 
2995,7)), inclusiv pentru următoarele cheltuieli: „Modernizarea Azilului de bătrâni și 
invalizi din raionul Cimișlia”- 2000,0 mii lei; Locuințe sociale - 1.716,6 mii lei; Centrul 
pentru refugiați - 100,0 mii lei; Dezvoltarea IMSP - 1.700,0 mii lei; Tabăra de odihnă și 
întremarea sănătății a copiilor și adolescenților „Izvoraș” din s. Zloți - 750,0 mii lei; 
elaborarea proiectului tehnic de execuție privind instalația de semnalizare și înștiințare la 
incendiu și executarea lucrărilor de montare, executarea măsurărilor ommetrice a izolației 
conductorilor electrici, prelucrarea construcțiilor din lemn a cerdacului cu soluție ignefugă, 
instalarea ușii antifoc la intrare în cerdac (Decizia Consiliului Raional nr. 05/21 din 
29.09.2022) - 500,0 mii lei; lucrări de modernizare a Muzeului de istorie, etnografie și artă 
Cimișlia - 500,0 mii lei; „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru 
dezvoltarea noilor afaceri din regiune” - 1.400,0 mii lei; Subvenții Incubatorul de Afaceri 
- 200,0 mii lei; Presa, TV - 100,0 mii lei; Școala Sportivă (renovarea spațiului sportiv 
pentru antrenamentele de Judo și gimnastică) - 300,0 mii lei; Subvenții ÎM Servcom - 200,0 
mii lei; Activități culturale - 741,0 mii lei.
Prognoza veniturilor pentru anul 2023 a fost efectuată reieșind din:

- prevederile legislației fiscale în vigoare, pe tipuri de impozite și taxe și analiza bazei 
fiscale, separat pe tipuri de impozite, taxe și alte încasări la buget pe anii 2019-2022. 

Veniturile bugetului raional s-au format din:



1) venituri generale:
a) venituri proprii:

- taxele pentru resursele naturale;
- alte venituri prevăzute de legislație;

b) defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice - 25% din volumul total 
colectat pe teritoriul orașului-reședință de raion;

c) transferuri;
transferurilor cu destinație generală care se calculează pe baza datelor din ultimul 

an pentru care există execuție bugetară definitivă și a datelor oficiale privind populația și 
suprafața unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat se alocă bugetelor locale 
pentru finanțarea:

-î nvățământului preșcolar, primar, secundar general, special și complementar 
(extrașcolar);

- infrastructurii drumurilor publice locale de interes raional;
-p rotecție socială;

2) resurse colectate
- venituri de la prestarea serviciilor contra plată;
- locațiunea bunurilor patrimoniului public (partajarea cheltuielilor);
-donații.

Pentru anul 2023, la partea de VENITURI, bugetul raional a fost estimat în suma totală 
de 184133,3 mii lei, dintre care:

Nr

d/o

!
Denumirea

———------------------------- -

: Cod eco 
(k6)

Suma, mii 
lei

1 I. VENITURI, total 1 1841333
Defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice-25% din volumul total colectat pe teritoriul 

orașului-reședință de raion 5998,5

2 Impozit pe venitul persoanelor fizice 111110 5836,0
3 Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat 111121 125,0

4 Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului de । 
de taxi

persoane în regim 111125 17,5

5 Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a 
proprietăților imobiliare 111130 20,0

Taxele pentru resursele naturale 135,0
6 Taxa pentru apă 114611 130,00
7 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 5,00

Alte venituri 1,5
8 Plata pentru certificatele de urbanism si autorizările de construire sai desființare 142214 0,5
9 Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul raional de r ivelul II 143120 1,0

Taxa la cumpărarea valutei străine 110,0
10 Taxa la cumpărarea valutei străine 142245 110,0

Resurse colectate/donații 9155,9
11 încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 2374,1
12 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320 2181,8
13 Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe 1 144224 4600,0

Transferuri 168732,4
14 Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul ți, inclusiv: 191100 168732,4

Transferuri cu destinație specială (TDS) 134039,5
TDS pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, specia și (extrașcolar) 191111 111935,7

pentru invățământ preșcolar 1488,5
pentru instituțiile extrașcolare 8020,0
organizarea odihnei de vară 1027,8
pentru petrecerea olimpiadelor 137,2
pentru petrecerea examenelor ! 73,9
transfer categorial 89430,5



pentru asigurarea elevilor claselor 1-4 cu dejun cald 3788,0
Compensații 2,0 mii lei pentru cadre didactice 1276,0
pentru liceul internat cu sportiv Lipoveni 6693,8

TDS pentru școala sportivă 191113 3595,3
TDS pentru ramura asistență socială 191112 4331,1

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport (1865) 2135,9
indemnizații pentru copii înfiați și cei aflați sub tutelă (74) 1500,00
indemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de învățământ (16) 492,1
prestatii sociale pentru copii plasați în servicii sociale (bani de juzunar) (34) 203,1

TDS pentru infrastructura drumurilor publice locale 191116 14177,4
Transferuri cu destinație generală 34692,9

Transfer cu destinație generală 191131 34692,9
Fondul de Susținere a Populației 191310 -

Comparativ cu sumele aprobate în bugetul raional pentru anul 2022, pentru anul 
2023 veniturile s-au majorat cu 13039,7 mii lei, sau cu 7,6 la sută inclusiv:

- defalcările de la impozitul pe venit a persoanelor fizice cu 1059,5 mii lei (21,5 %),
- transferurile de la bugetul de stat s-au majorat cu 7958,9 mii lei, sau cu 7,0 la sută față 

de transferurile aprobate pentru anul 2022,
-resursele atrase de instituții s-au majorat cu 4024,0 mii lei, inclusiv donațiile cu 100,0 

% și resursele colectate de instituții cu 1724,0 mii lei sau cu 60,9 %.
Competențele în efectuarea cheltuielilor bugetului raional pe domenii de activitate 

sînt delimitate prin Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și Legea nr. 
435/2006 privind descentralizarea administrativă.

La estimarea CHELTUIELILOR bugetului raional pe anul 2023 s-a ținut cont: 
-actele normative (cu modificările și completările ulterioare) care reglementează 

aspectele referitoare la remunerarea muncii;
- de angajamentele contractuale de cheltuieli asignate în anii precedenți cu impact 

financiar asupra anilor planificați (angajamentele contractuale cu donatori externi în 
cadrul proiectelor finanțate din surse externe, rambursarea împrumuturilor recreditate);

- Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2023;
Cheltuielile bugetului raional cu excepția celor care vor fi efectuate din contul 

transferurilor cu destinație specială s-au estimat pentru anul 2023 în dependență de 
resursele disponibile prognozate, prin prioritizare întru asigurarea atingerii obiectivelor 
stabilite prin economicitate și eficacitate.

Partea de cheltuieli pentru anul 2023 a bugetului raional, a însuma 191345,2 mii lei, 
inclusiv resurse colectate de instituțiile bugetare 4555,9 mii lei, precum și donații în 
mărime de 4600,0 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional pentru anul 2023 în raport cu bugetul raional aprobat pe 
anul 2022, s-au majorat cu 29801,2 mii lei, sau cu 16,8 %.

în estimările de buget sînt incluse doar cheltuielile pentru activitatea instituțiilor în 
anul respectiv. Deficitul de buget a fost format în urma necesităților apărute privind 
dezvoltarea, modernizarea instituțiilor bugetare, Contribuțiile Consiliului raional în 
proiectele inițiate în anul curent.

Drept bază pentru estimarea cheltuielilor de personal au servit:
- limitele preliminare a numărului de unități de personal pentru anul 2023,
- prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar și reieșind din mărimea valorilor de referință prognozată pentru anul 2023, 
care sînt la nivelul anului 2022 (precizate începând cu 01 septembrie 2022).

- de cotele procentuale a contribuțiilor sociale de stat (29,0 %), care sunt la nivelui 
anului 2022.



La planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor și serviciilor s-a ținut cont de 
tarifele curente, precum și de necesitatea aplicării unui regim strict de economie. în acest 
scop a fost analizată executarea bugetelor instituțiilor pentru 2 ani precedenți și executarea 
scontată pentru anul curent.

Evoluția veniturilor și cheltuielilor repartizate conform clasificației funcționale se 
reflectă în tabelul nr. 1 la Raport.

Repartizând cheltuielile conform clasificației funcționale, acestea se repartizează, 
după cum urmează:

împrumuturile 
recreditate 

2%

Protecție sociala 
13%

Invatamint 
62%

. Servicii in domeniul 
economiei 

9%

Gospodăria de locuințe 
si gospodăria serviciilor 

comunale 
1%

Ordine publica si 
securitate naționala 

0%

Servicii de stat cu 
destinație generala 

6%

_ Ocrotirea sanatatii 
2%

^...Aparare naționala 
0%

Cultura, sport, tineret, 
culte si odihna 

5%

Notă: Mențiuni, abrevieri: SI - Sistem informațional, TDS - Transfer cu destinație 
specială, RC- Resurse colectate, FSP- Fondul de Susținere a Populației, Surse 
Generale = Venituri proprii+Transfer cu destinație generală.

Șef Direcție Finanțe Cimișlia Olesea RĂCILĂ



Tabelul nr.l
la Raportul privind aprobarea bugetului raional 

Cimișlia pentru anul 2023
Structura bugetului raional Cimișlia conform clasificaliei economice și funcționale (% din total)

. Denumirea Cod

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Devieri proiect 
2023-aprobat 2022Executat Executat Executat Executat Executat Aprobat Proiect

mii lei % din 
total mii lei % din 

total mii lei
% 
din 

total
mii lei % din 

total mii lei % din 
total mii lei

% 
din 
total

mii lei % din 
total mii lei

£

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I. Venituri, total 1 117611,6 100,0 131338,5 100,0 1363163 100,0 164051,2 100,0 165098,2 100,0 171093,6 100,0 1841333 100,0 13039,7 7,6
inclusiv:

vpnitixl—--------------
persoanelor fizice

1H1 —4977,7 4,2 5465,6 4,2 6171,31 4,5 4 279,14 2,6 6529,9 4,0 4939,0 2,9 5998,5 33 1059,5 213

Impozite pe 
proprietate cu 
caracter ocazional

1133 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Alte taxe pentru 
mărfuri și servicii 1146 159,6 0,1 187,6 0,1 198,12 0,1 175,34 0,1 156,4 0,1 135,0 0,1 135,0 0,1 0,0 0

Granturi curente 
primite de la 
guvernele altor 
state

1311 0,0 4261,5 3,2 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Taxe și plăți 
administrative 1422 109,5 0,1 123,0 0,1 147,20 0,1 121,14 0,1 151,8 0,1 110,5 0,1 110,5 0,1 0,0 0

Comercializarea 
mărfurilor și 
serviciilor de 
către instituțiile 
bugetare

1423 1987,1 1,7 2208,8 1,7 2 102,97 1,5 2 054,21 13 2450,5 1,5 2831,9 1,7 4555,9 23 1724,0 60,9

Amenzi și 
sancțiuni 
contravenționale

1431 17,7 0,0 4,0 0,0 0,40 0,0 2,20 0,0 3,2 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 -1,0 -50,0

Amenzi aplicate 
de organele de 
control

1433 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Donații voluntare 
pentru cheltuieli 
curente

1441 31,0 0,0 97,2 0,1 30,0 0,0 199,30 0,1 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -



Donații voluntare 
pentru cheltuieli 
capitale

1442 108,4 0,1 5006,5 3,8 595,44 0,4 1 298,11 0,8 0,0 0,0 2300,0 1,3 4600,0 2,5 2300,0 100,0

Alte venituri 1451 0,3 0,0 0,0 0,0 16,89 0,0 6,99 0,0 34,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -100,0
Transferuri 
primite între 
bugetul de stat și 
bugetele locale de 
nivelul II

1911 107231,7 91,2 112516,2 85,7 125 918,77 92,4 153 906,34 93,8 151873,4 92,0 157663,7 953 168732,4 91,6 11068,7 7,0

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

1913 2904,7 2,5 1276,6 1,0 1 060,20 0,8 1 985,41 1,2 3520,8 2,1 3110,5 1,9 0,0 0,0 -31103 -100,0

Transferuri 
primite intre 
bugetele locale de 
nivelul 2 si 
bugetele locale de 
nivelul 1 in cadrul 
unei UAT

1931 69,3 0,1 43,9 0,0 74,76 0,1 24,36 0,0 344,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Transferuri 
primite intre 
bugetele locale de 
nivelul 2 intre 
diferite UAT

1942
—

0,0 147,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

II. Cheltuieli, 
total 120689,6 100,0 120903,2 100,0 140338,6 100,0 160262,2 100,0 161544,0 100,0 177455,8 100,0 191345,2 100,0 29801,2 16,8

inclusiv:
Servicii de stat cu 
destinație 
generala

01 15 720,89 13,0 7 360,26 6,1 6 100,54 4,3 8 245,32 5,1 7 695,40 4,8 9176,7 5,2 10771,4 5,6 3076,0 33,5

Apărare naționala 02 34,98 0,0 121,48 0,1 79,56 0,1 90,49 0,1 91,00 0,1 149,1 0,1 177,7 0,1 86,7 58,1
Ordine publica si 
securitate 
naționala

03 483,86 0,4 293,41 0,2 261,96 0,2 197,45 0,1 130,40 0,1 774,7 0,4 727,8 0,4 597,4 77,1

Servicii in 
domeniul 
economiei

04 8 873,43 7,4 14 549,60 12,0 11 445,25 8,2 19 780,14 12,3 16 262,00 10,1 18232,6 10,3 17841,6 9,3 1579,6 8,7



Gospodăria de 
locuințe si 
gospodăria 
serviciilor 
comunale

06 1 435,48 1,2 0,0 0,0 400,00 0,3 250,00 0,2 1 621,70 1,0 2498,0 1,4 1916,6 1,0 294,9 11,8

Ocrotirea sănătății 07 1 485,56 1,2 319,00 0,3 5 771,15 4,1 1 395,38 0,9 1 812,10 1,1 534,0 0,3 3975,4 2,1 21633
de 4 

roi mai 
mare

Cultura, sport, 
tineret, culte și 
odihna

08 3 854,30 3,2 4 596,99 3,8 6 240,39 4,4 5 836,37 3,6 7 230,70 4,5 7516,2 4,2 9615,7 5,0 2385,0 31,7

învățământ 09 73 566,63 61,0 80 490,25 66,6 93 904,59 66,9 105 482,09 65,8 101 491,40 62,8 110567,9 62,3 120385,0 62,9 18893,6 17,1
Protecție socială 10 14 380,69 11,9 13 328,14 11,0 16 204,44 11,5 21 320,84 13,3 25 209,30 15,6 28006,6 15,8 25934,0 13,6 724,7 2,6

IV. Sold Bugetar -3078,0 10435,4 -4022,4 3789,1 3554,2 -6362,2 -7211,9
V. Surse de 
finanțare 3078,0 -10435,4 4022,4 -3789,1 -3554,2 6362,2 7211,9
VI. Active 
financiare 12,2 16,8 0,0

Alte creanțe 
interne ale 
bugetului

4181 174,7 16,9 0,0

VIL Datorii 5 -2664,7 -2406,2 -2536,2 -2535,5 -2855,9 -2790,8 -2995,7
împrumuturi 
recreditate 5611 -2664,7 -2406,2 -2536,2 -2535,5 -2855,9 -2790,8 -2995,7

VIII.
MODIFICAREA __
SOLDULUI de
mijloace bănești

90 5742,7— -80413 ^541,8 -1262,1 -829,8 9153,0 10207,6

Sold de mijloace 
bănești la 
începutul 
perioadei

91 11894,2 -6165,6 -14192,8 -10959,7 -8913,1 9153,0 10207,6

Sold de mijloace 
bănești la 
sfîrșitul 
perioadei

93 -6165,6 -14192,8 -10959,7 -8913,12 9742,9 p


