
Sinteza veniturilor bugetului raional Drochia pe anul 2020

Cod / 

clasificaţia 

economică

Suma, mii lei

1 226955,8

435,5

114611 270,5

143120

143220

142245 165,0

5998,6

111110 5846,0

111121 122,5

111125 12,0

111130 18,1

217542,3

191112 7420,8

191113 2977,9

191116 16706,8

41228,9

191132 3479,4

191310 2529,3

191139 476,5

142310 1890,4

142320 1089,0

561120 -3028,3

223927,5
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- rambursarea împrumuturilor recreditate între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II

172357,5

191111 142722,7

191131

II.Cheltuieli, total

Transferuri cu destinatie speciala pentru infrastructura drumurilor

TransferurI din fondul de compensare

Transferuri din fondul de susţinere a populaţiei

4.Venituri colectate ale instituţiilor publice

5. Sursă de finanţare, inclusiv;

Anexa nr. 1 

 la decizia Consiliului raional Drochia

 nr. 7/20 din 17.12.2020

Denumirea

I.Venituri, total

Transferuri cu destinaţie generală

Alte transferuri cu destinație generală

1.Venituri proprii:

- taxa pentru apă

- amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de 

nivelul II

-amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control a traficului 

rutier

-venituri de la casele de schimb valutar

2.Defalcări de la impozite şi taxe de stat

3.Transferuri de la bugetul de stat, total 

-asistenţa socială

-şcoala sportivă

- impozitul pe venitul persoanelor fizice reţinut din salariu şi din 

alte surse de venit decît salariu

-transferuri cu destinaţie specială total, inclusiv:

-învăţămîntul primar, secundar,  general şi extraşcolar



Cod progra Suma,

me mii lei

1 2 3 4

Cheltuieli total 223927,5

Cheltuieli recurente, inclusiv : 223927,5

Cheltuieli de personal , 149156,2

Investiţii capitale, 

I .Serviciile de stat cu destinaţie generală 01 12979,5

Resurse, total 12979,5

-  Resurse generale 12356,0

-  Resurse colectate de instituţiile bugetare 623,5

Cheltuieli, total 12979,5

1.Datoria internă a autorităților publice locale 1703 416,5

- Gestionarea împrumuturilor recreditate APL(Dobinda bancara

Energetic II)

416,5

2.Exercitarea guvernării 0301 3262,0

- Aparatul Preşedintelui raionului 3262,0

3.Serviciul de suport pentru exercitarea guvernării 0302 6106,4

- Serviciul de deservire a clădirilor administrative 6106,4

4.Politici şi managementul în domeniul bugetar fiscal 0501 1764,6

 - Direcţia finanţe 1764,6

5.Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie 0802 1430,0

- Fondul de rezervă a autorităţii administraţiei publice locale 1430,0

II.Apărarea naţională 02 191,2

Resurse, total 191,2

- resurse generale 191,2

- Resurse colectate de instituţiile bugetare

Cheltuieli, total 191,2

1.Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 191,2

-Secţia administrativ militară 191,2

III.Serviciul în domeniul economiei 04 18858,4

Resurse, total 18858,4

-          Resurse generale 18858,4

-          Resurse colectate de instituţiile bugetare

Cheltuieli, total 18858,4

1.Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de

dezvoltare a economiei

5001 848,5

-  Direcţia economie, reforme şi atragerea investiţiilor 848,5

2.Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 774,0

-  Direcţia agricultură, alimentație şi relații funciare 774,0

3.Politici şi management în domeniu dezvoltării regionale şi

construcţiilor

6101 529,1

Sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional Drochia pentru anul 2020

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

Denumirea Cod funcţional

la decizia Consiliului raional Drochia 

Anexa nr.2

nr. 7/20 din 17.12.2020



-  Secţia construcţii, gospodărie comunală și drumuri 529,1

4.Dezvoltarea drumurilor 6402 16706,8

- Repararea şi întreţinerea drumurilor locale 16706,8

IV.Cultura, sport, tineret culte şi odihna 08 10425,1

Resurse, total 10425,1

-          Resurse generale 10307,6

-          Resurse colectate de instituţiile bugetare 117,5

Cheltuieli, total 10425,1

1.Politici şi management în domeniul culturii 8501 846,5

-          Secția cultură 624,9

-          Contabilitatea centralizată 221,6

2.Dezvoltarea culturii 8502 5383,9

-          Biblioteca centrală Drochia 1623,7

-          Biblioteca pentru copii Drochia 619,5

-          Casa de cultură raională Drochia 1022,3

-          Căminul cultural nr.2 1231,6

-          Colective populare Drochia 886,8

3.Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural

naţional

8503 1037,0

-          Muzeul de stat Sofia 218,8

-          Muzeul Drochia 502,6

-          Muzeul Pelinia 315,6

4.Sport 8602 3087,9

-          Măsuri sportive 100,0

-          Şcoala sportivă 2987,9

5.Tineret 8603 69,8

-          Activităţi pentru tineret 69,8

V. Învăţămîntul 09 148639,9

Resurse, total 148639,9

-          Resurse generale 146746,9

-          Resurse colectate de instituţiile bugetare 1893,0

Cheltuieli, total 148639,9

1.Politici și management în domeniul educației 8801 1963,0

-          Direcția învățămînt, tineret și sport 1574,5

-          Contabilitatea centralizată 388,5

2.Educație timpurie 8802 547,2

-          -Şcoala primară grădinită din s.Măcăreuca 547,2

 3.Învăţămîntul primar 8803 2906,6

-Şcoala primară din s.Antoneuca 695,5

-Şcoala primară din s. Lazo 404,9

-Şcoala primară din s. Șalvirii Noi 240,5

-Şcoala primară din s.Pervomaisc 596,1

-Şcoala primară grădinită din s.Măcăreuca 372,8

-Școala primară  din s.Șalvirii Vechi 596,8

4. Învăţămîntul gimnazial 8804 76383,3

-Gimnaziul „Victor Coțofană” din s. Chetrosu 3322,1

- Gimnaziul „V. Cantemir” din s. Sofia 5221,6

-Gimnaziul din s. Cotova 3694,1



- Gimnaziul „V. Ciobanu” din s. Șuri 4567,7

-Gimnaziul din s. Țarigrad 3263,8

- Gimnaziul „N.Testemițanu” din s. Ochiul Alb 3995,8

- Gimnaziul „B.Cosciug” din s. Dominteni 2698,7

-Gimnaziul din s. Hăsnășenii Mari 2079,4

-Gimnaziul nr.2 din or.Drochia 3526,1

- Gimnaziul „D.Roman” din s. Drochia 3163,2

-Gimnaziul din s. Nicoreni 4483,6

-Gimnaziul din s. Zgurița 3438,0

-Gimnaziul din s.Gribova 2919,6

-Gimnaziul din s. Mîndîc 3432,0

-Gimnaziul din s.  Maramonovca 3734,0

-Gimnaziul din s. Fîntînița 2195,1

- Gimnaziul „Ion Creangă” din s. Țarigrad 2719,2

-Gimnaziul nr.2  din s. Chetrosu 3013,1

-Gimnaziul din s. Popeștii de Jos 1262,7

-Gimnaziul din s. Miciurin 2035,3

-Gimnaziul din s. Moara de Piatră 2158,6

-Gimnaziul din s. Baroncea 2717,0

-G Gimnaziul „V.Bejenaru” din s. Hăsnășenii Noi 2679,5

-Gimnaziul din s. Pelinia 4063,1

5.Învăţămîntul liceal 8806 52390,7

-Liceul “M. Eminescu”, or. Drochia 14727,6

-Liceul rus. Nr3, or. Drochia 9175,6

-Liceul “B.P.Hașdeu”,  or.Drochia 5274,2

- Liceul “Ștefan cel Mare”,  or.Drochia 8932,3

-Liceul din  s.Pelinia 6447,3

- Liceul “Ion Creandă”din s. Popeștii de Sus  3356,0

-Mijloace formate in componenta raionala 4309,6

-Mijloace in fondul educatiei incluzive

-Alimentatia 168,1

6.Servicii generale în educaţie 8813 2071,2

-  Centrul metodic 981,3

- Serviciul de asistenţă psixo-pedagogică 1089,9

7. Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 12263,3

- Odihna de vară a copiilor”Poienița însorită” Drochia 1543,8

- Şcoala muzicală Drochia 4418,0

-Şcoala muzicală Pelinia 2868,0

-Școala muzicală Sofia 782,6

-Școala de arte plastice 988,0

-Centru de creaţie al copiilor 1634,7

-Olimpiade 28,2

8. Curriculum 8815 114,6

-Examene 114,6

VII.Protecţia socială 10 32833,4

Resurse, total 32833,4

- Resurse generale 32488,0

-  Resurse colectate de instituţiile bugetare 345,4



Cheltuieli, total 32833,4

1.Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1741,9

- Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei 1741,9

2.Protectia familiei si copiilor 9006 8419,6

- Casa de copii de tip familial Bubulici 220,1

-Casa de copii de tip familial Cazacu 222,9

-Casa de copii de tip familial Popescu 140,8

-Casa de copii de tip familial Marcu 219,5

-Casa de copii de tip familial Porcesco 231,2

-Casa de copii Musteață 212,3

-Casa de copii Curmei 225,9

-Casa de copii Burlacu 216,3

-Centrul maternal din or. Drochia 831,5

-Centrul de zi și plasament temporar “Căldura Casei”din or. 

Drochia

1541,1

-Serviciul de asistenţă parental profesionistă 1047,8

-Serviciul de sprijin familial și reintegrare 953,6

-Sustinerea copiilor ramaşi fără ingrijirea parintească 1957,1

Asigurarea prestatiilor sociale p/u copii plasati in serviciile 

sociale (bani de buzunar)

399,5

3. Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 18890,4

-Centrul de plasament pentru persoane în vîrstă, persoane adulte 

și persoane cu dizabilități Gribova

2005,1

-Serviciul deservirii sociale  la domiciliu 5759,4

-Serviciul de asistenţă socială comunitară 3117,3

-Serviciul  de asistenta personala 5156,8

-Serviciul de ortopedie şi protezare 80,5

-Centru de zi și plasament temporar pentru personae în etate 

“Drofa” or. Drochia

1007,4

-Compensarea cheltuielilor de transport pentru veterani şi 

persoane cu dizabilităţi

1763,9

4. Protecţia socială în cazuri excepţionale 9012 2154,4

-Centre psihososiale de reabilitare a victemelor violentei in

familie „Agresorii „Ariadna” or. Drochia

1673,2

-Serviciul social de suport monetar adresat familiilor /

persoanelor defavorizate

316,2

-Valuta 165,0

5. Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 1627,1

-Sustinerea tinerilor specialisti 1627,1
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