
Proiect 

DECIZIE NR. 6/3 

 

Din 10 decembrie 2021                                                                                                 or. Drochia 
 

Cu privire la modificările şi completările ce se operează în 

decizia Consiliului raional Drochia nr. 7/4 din 17 decembrie 2020  

„Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2021 în  

lectura a doua” 

 

În temeiul art. 28 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, republicată, în 

temeiul art. 61 din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilitățile bugetar fiscale, art. 

4 alin. (2), (3), art. 12 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă, art. art. 7, 9, 10 alin. (1), (2), art. 14, art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu 

prevederile ordinului Ministerului finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, ordinului Ministerului 

finanțelor nr. 208/ 2015 privind Clasificaţia bugetară, Consiliul raional Drochia DECIDE: 

1. Decizia Consiliului raional Drochia nr. 7/4 din 17 decembrie 2020 „Cu privire la    

aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2021 în lectura a doua” se modifică, după cum 

urmează: 

      1.1. În scopul achitării depline a salariului pe luna noiembrie 2021 la IP Liceul Teoretic rus 

nr. 3, se modifică planul de cheltuieli P1P2-8806, P3-00203, F1F3-0922, Org2-13302 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+ 133675 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 

+ 14120 212100 Contributii de asigurări sociale de stat obligatorie 

- 1500 222190 Alte servicii comunale 

- 875 222210 Servicii informationale 

- 360 222600 Formare profesională 

- 3000 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 

- 530 222810 Servicii medicale 

- 180 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 

- 5900 273500 

 

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului 

- 6120 311120 Reparații capitale ale clădirilor 

- 11000 314100 Procurarea mașinilor și utilajelor 

- 14100 316110 Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și 

gospodaresc 

- 960 336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 
 

P1P2 - 8806, P3 - 00389, F1F3 - 0922, Org2 - 13302 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

- 44700 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

- 13160 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorie 

- 3600 222300 Servicii de locațiune 

- 8000 222400 Servicii de transport 

- 10000 222500 Servicii de reparații curente 

- 15500 331110 Procurarea combustibilului, carburanților si lubrifianților 

- 4000 332110 Procurarea pieselor de schimb 
 

P1P2 - 8806, P3 - 00448, F1F3 - 0922, Org2 -13302 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

- 3350 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

- 960 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorie 
 



       1.2. În scopul achitării depline a salariului pe luna noiembrie 2021 la IP gimnaziul  

„Dumitru Roman” din s. Drochia, se modifică planul de cheltuieli P1P2-8804, P3-00201, 

F1F3-0921, Org2-13317 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+ 13800 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

+ 7300 212100 Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorie 

- 8500 314110 Procurarea mașinilor si utilajelor 
 

P1P2 - 8804, P3 - 00448, F1F3 - 0921, Org2 - 13317 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

- 2000 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 

- 10600 333110 Procurarea produselor alimentare 
 

  1.3. Se majorează partea de venituri colectate la Direcția asistență socială și protecția 

familiei la ECO 142245 „Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele 

de schimb valutar” cu suma de 55,0 mi lei și respectiv la partea de cheltuieli la ECO 272600  

„Ajutoare bănești” cu suma de 55,0 mii lei. 

       1.4. În scopul achitării depline a salariului pe luna noiembrie 2021 se modifică planul de 

cheltuieli la Direcția economie, construcții și politici investiționale P1P2 – 5001, P3 – 00005, 

F1F3-0419, Org2-11897. 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+ 8738 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 

+ 2534 212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 

- 11272 273200 Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca 
  

       1.5. Se micșorează  partea de venituri colectate la IP Liceul Teoretic „Ștefan ce Mare” din 

or. Drochia la ECO 142320 „Plata  pentru locațiunea bunurilor patrimoniului publi” cu suma de 

92969,0 lei și respectiv la partea de cheltuieli la ECO 222120 „Gaze” cu suma de 92969,0 lei, ca 

urmare a semnării acordului adițional nr.4 între SA „Moldovagaz” și instituția publică în legătură  

cu separarea cazangerilor și construirea cazangeriei autonome pentru IET nr. 9. 

       1.6. În decizia Consiliului raional Drochia nr. 1/4 din 05 martie 2021 „Cu privire la alocarea  

mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional Drochia”, pct. 2.3 „Direcția 

învățămînt, tineret și sport (Direcția educație) poziția: 90,0 mii lei „pentru acoperirea 

cheltuielilor de formare profesională a cadrelor didactice din instituțiile publice de învățămînt” 

se exclud. 

       1.7. Se acceptă modificarea tuturor bugetelor instituțiilor publice din domeniul 

învățământului de la ECO 331110 „Procurarea combustibilului, carburanților si lubrifianților” 

P3-00389, ECO 333110 „Procurarea produselor alimentare” P3-00448 unde economiile s-au 

înregistrat în urma suspendării procesului educațional în cadrul instituțiilor, în urma procesului 

educațional la distanță. Economiile formate, urmează a fi redicționate pentru asigurarea 

condițiilor necesare în contextul activităților eficiente a instituțiilor. 

      1.8. Se micșorează bugetul Aparatului președintelui raionului P1P2-0302 „Servicii de stat 

cu destinație generală” F3-0133 „Alte servicii generale” ECO 222990 „Servicii neatribuite altor 

aliniate” cu suma de 13,0 mii lei și respectiv se majorează bugetul IP Școala primară-grădinița 

Macareuca P1P2 - 8802, Org2 - 14997, ECO 211180 „Remunerarea muncii angajaților conform 

statelor” cu suma de 10,1 mii lei, și ECO 212100 ,,Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorie” cu suma de 2,9 mii lei, în scopul acoperiri dificitului bugetar pentru acordarea 

salariului, format în perioada de pandemie COVID-19; 

      1.9. În scopul achitării depline a salariului pe luna noiembrie 2021 la IP Școala primară-

grădinița Măcăreuca P1P2-8803, P3-00200, Org2-14997 se modifică planul de cheltuieli: 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+ 4320 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 

+ 7871 212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 

- 6000 317110 Procurarea activelor nemateriale 

- 1950 222210 Servicii informationale 



- 341 314110 Procurarea mașinilor si utilajelor 

- 3300 311120 Reparații capitale ale clădirilor 

- 600 222970 Servicii financiare 
    

P1P2 - 8803, P3 - 00448, Org2 - 14997 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+ 1100 212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 

- 500 273500 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului 

- 600 222970 Servicii financiare 
      

P1P2 - 8802, P3 - 00448, Org2 - 14997 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+700 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 

-700 222970 Servicii financiare 
     

      1.10. În scopul achitării depline salariului pe luna noiembrie 2021, se redistribuie mijloace 

financiare între instituțiile Direcției cultură, turism, tineret și sport, conform anexei, parte 

integrantă a prezentei decizii. 

      1.11. În scopul achitării depline a salariului pe luna noiembrie 2021, Aparatului 

președintelui raionului, sectiilor, directiilor din subordine, P1P2-0301, P3-00005, F1F3-

0111, Org2-11615, se modifică planul de cheltuieli: 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

-35000,00 211800 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

-21278,00 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 

-1498,00 222400 Servicii de transport 

-2352,00 222710 Deplasări in interes de serviciu 

-6691,00 281600 Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoanele fizice 

-65000,00 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 

-7855,00 318110 Procurarea altor mijloace fixe 
 

P1P2 -0302, P3-00009, F1F3-0133, Org2–11615 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+11500,00 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

+2200,00 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorie 
 

P1P2-5001, P3-00005, F1F3-0419, Org2 -11897 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+32900,00 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

+12210,00 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorie 
 

P1P2- 6101, P3-00005, F1F3-0443, Org2-11899 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+ 47564,00 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 

+ 12300,00 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorie 
 

P1P2 - 5101, P3 - 00005, F1F3 - 0429, Org2 - 11898 

Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+14900,00 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 

+3900,00 212100 Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii 
 

      1.12. Se majorează partea de venituri colectate la Direcția asistență socială și protecția 

familiei la ECO 142245 „Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele 

de schimb valutar” cu suma de 55,0 mi lei și respectiv la partea de cheltuieli la ECO 272600 

„Ajutoare bănești” cu suma de 55,0 mii lei. 

      1.13. În scopul achitării depline a salariului pe luna noiembrie 2021, se modifică planul de 

cheltuieli la Direcția economie, construcții și politici investiționale, P1P2 - 3104, P3 - 00074, 

F1F3 - 0259, Org2 - 11615. 



Suma, lei Cod ECO Denumirea 

+ 1900 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 

+ 300 212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 
 

      1.14. Se micșorează partea de venituri colectate la IP „Centrul de zi și plasament temporar 

pentru persoane în etate Drofa” la ECO 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” 

cu suma de 5,4 mii lei și respectiv la partea de cheltuieli la ECO 211180 „Remunerarea muncii 

conform statelor” cu suma de 5,4 mii lei. 

      1.15. Se micșorează partea de venituri colectate la IP Biblioteca centrală Drochia la ECO 

142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” cu suma de 6,0 mii lei și  respectiv la partea 

de cheltuieli la ECO 211180 „Remunerarea muncii conform statelor” cu suma de 6,0 mii lei. 

      1.16. Se micșorează partea de venituri colectate la IP Centrul de cultură și tineret la ECO 

144114 „Donații voluntare pentru cheltuieli curente” cu suma de 5,0 mii lei și respectiv la partea 

de cheltuieli ECO 222990 „Servicii neatribuite altor alineate” cu suma de 5,0 mii lei. 

      1.17. Se micșorează partea de venituri colectate la IP Muzeul de istorie, etnografie și artă 

or. Drochia la ECO 144114 „Donații voluntare pentru cheltuieli curente” cu suma de 8,0 mii lei 

și respectiv la partea de cheltuieli la ECO 222990 „Servicii neatribuite altor alineate” cu suma de 

8,0 mii lei. 

     1.18. Se micșorează partea de venituri colectate la IP Muzeul de istorie etnografie și artă 

Drochia la ECO 142310 „Încasări  de la prestarea  serviciilor cu plată” cu suma de 8,6 mii lei și 

respectiv la partea de cheltuieli la ECO 222990 „Servicii neatribuite altor aliniate” cu suma de 

8,6 mii lei. 

     2. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat a actelor locale și pe site-ul Consiliului 

raional Drochia. 

 

 

 

Inițiator: 

Președintele raionului Drochia                          Alexei VASILEAN  

 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia                           Oxana GRIGORIȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Anexă 

                                                                            la decizia Consiliului raional 

                                                                    nr. 6/3 din 10.12.2021 

                                                         Redistribuirea                  

 mijloaclor financiare între instituțiile Direcției cultură, turism, tineret și sport 

la salariu pe luna noiembrie 

 
Institiții bugetare Org2 ECO 

211180 

ECO 

212100 

ECO 

314100 

ECO 

222400 

ECO 

222210 

ECO 

222220 

ECO 

332110 

ECO 

222500 

ECO 

222710 

ECO 

336110 

ECO 

222980 

ECO 

273500 

ECO 

222990 

ECO 

339110 

Casa de cultură raională 06194 -17430 -4360             

Colective populare 

Drochia 

12252 +17430 +4360             

Centrul de cultură și 

tineret 

06196  +4100 -100 -4000           

Muzeul Sofia 04305 +491 +255   -746          

Aparatul Direcției 04071 +7420 +1580    -3800 -1000 -190 -566 -952 -400 -1770 -322  

Contabilitatea Direcției 04071 +5674 +1653    -3900  -309   -1000 -1872  -246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la modificările și completările ce se operează în decizia 

Consiliului raional Drochia pe anul 2021  în lectura a doua“ 

I.Denumirea autorului  și după caz , a participanților la elaborarea proiectului. 

              Președintele raionului, Direcția finanțe. 

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite. 

 Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art.28 din Legea nr.397/2003 privind finanțele 

publice locale, republicată, art.61 din  Legea 181/2014 finanțelor publice și responsabilitățile 

bugetar fiscale, cu modificările ulterioare. 

             Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în soluționarea problemelor, 

care au apărut la finisarea anului și nu au fost prevăzute în bugetul raional aprobat pentru anul 

2021,  prin redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare suplimentare în primul rînd pentru 

achitarea salariului pe luna noiembrie anului curent, inclusiv și pentru IP ,, Școala primară – 

grădinița Măcăreuca “  .  

III. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

 Principalele prevederi a proiectului de decizie ,, Cu privire la modificările și completările 

ce se operează în decizia Consiliului raional Drochia pe anul 2021 în lectura a doua “ vor asigura 

precizarea programelor de cheltuieli  în primul rînd de personal , care nu au fost aprobate în 

bugetul raional pentru anul 2021, soluționarea multor probleme și demersurilor parvenite în 

adresa președintelui raionului. 

IV. Fundamentarea economico- financiară 

 Implimentarea proiectului de decizie  propus nu va necesita alocarea mijloacelor 

financiare suplimentare, altele decît cele aprobate în bugetul raional pentru anul 2021.  

V.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

        Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului. 

         În baza celor expuse și în conformitate cu art.32 din Legea  nr.100/2017 cu privire la actele 

normative proiectul deciziei a fost vizat de către Direcția finanțe . În scopul respectării 

prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este 

plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional Drochia la directoriu Transparența 

decizională, secțiunea Consultări  publice ale proiectului. 

VII.Constatările expertizei juridice. 

       Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea 397/2003 privind finanțele publice locale și 

Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr.181/2014. Structura și conținutul 

actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

      Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizarea și se 

propune Consiliului raional pentru examinarea și adoptarea în ședință. 

 

 

 

Șef Direcţia finanţe                                                                   Irina VIȚA 

   

 

     

 


