
Sinteza veniturilor bugetului raional Drochia pe anul 2022

Cod / 
clasificaţia 
economică

Suma, mii lei

1 238467.7
440.50

114611 270.5
142245 170.0

7647.5
111110 7300.0
111121 315.0
111125 7.5
111130 25.0

227411.4

191112 10760.7
191113 3683.5
191116 14441.8

191120
36620.7

191132 6301.8

191310 1774.7
142310 2130.6
142320 836.7
144114 1.0

561120 -6385.3

232082.4

Secretarul  
Consiliului raional                                                                                     Oxana Grigorița

Anexa nr. 1 
 la decizia Consiliului raional Drochia

 nr.  6/4 din 10.12.2021

Denumirea

I.Venituri, total

191131
TransferurI din fondul de compensare

168272.4
-învăţămîntul primar, secundar,  general şi extraşcolar 191111 153828.2
-asistenţa socială

-transferuri cu destinaţie specială total, inclusiv:

4.Venituri colectate ale instituţiilor publice

5.Donatii voluntare pentry cheltuieli curente din surse interne 
pentru institutiile bugetare.
6. Sursă de finanţare, inclusiv;
- rambursarea împrumuturilor recreditate între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II

1.Venituri proprii:
- taxa pentru apă
-venituri de la casele de schimb valutar
2.Defalcări de la impozite şi taxe de stat
- impozitul pe venitul persoanelor fizice reţinut din salariu şi din 
alte surse de venit decît salariu

3.Transferuri de la bugetul de stat, total 

-şcoala sportivă
Transferuri cu destinatie speciala pentru infrastructura drumurilor
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de 
stat si bugetele locale de nivelul II
Transferuri cu destinaţie generală

Transferuri din fondul de susţinere a populaţiei

II.Cheltuieli, total



Cod progra Suma,
me mii lei

1 2 3 4

Cheltuieli total 232082.4
Cheltuieli recurente, inclusiv : 229114.1
Cheltuieli de personal , 174331.7
Cheltuielii capitale, 0.0
I .Serviciile de stat cu destinaţie generală 01 8780.2
Resurse, total 8780.2
-  Resurse generale 8200.7
-  Resurse colectate de instituţiile bugetare 579.5
Cheltuieli, total 8780.2
1.Datoria internă a autorităților publice locale 1703 263.3
- Gestionarea împrumuturilor recreditate APL (Dobinda
bancara Energetic II)

263.3

2.Exercitarea guvernării 0301 3792.6
- Aparatul Preşedintelui raionului 3792.6
3.Serviciul de suport pentru exercitarea guvernării 0302 2448.1
- Serviciul de deservire a clădirilor administrative 2448.1
4.Politici şi managementul în domeniul bugetar fiscal 0501 1776.2
 - Direcţia finanţe 1776.2
5.Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie 0802 500.0
- Fondul de rezervă a autorităţii administraţiei publice locale 500.0
II.Apărarea naţională 02 213.5
Resurse, total 213.5
- resurse generale 213.5
- Resurse colectate de instituţiile bugetare
Cheltuieli, total 213.5
1.Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 213.5
-Secţia administrativ militară 213.5
III.Serviciul în domeniul economiei 04 16414.3
Resurse, total 16414.3
-          Resurse generale 16414.3
-          Resurse colectate de instituţiile bugetare
Cheltuieli, total 16414.3
1.Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de
dezvoltare a economiei

5001 1126.8

-  Direcţia economie, construcții și politici investiționale 1126.8
2.Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 273.7
- Serviciul  agricultură alimentație 273.7
3.Politici şi management în domeniu dezvoltării regionale şi
construcţiilor

6101 572.0

 la decizia Consiliului raional Drochia

Sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional Drochia pentru anul 2022
conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

Denumirea Cod funcţional

Anexa nr. 2 

nr. 6/4 din 10.12.2021



-  Secţia construcţii și gospodăria drumurilor 572.0
4.Dezvoltarea drumurilor 6402 14441.8
- Repararea şi întreţinerea drumurilor locale 14441.8
III. Ocrotirea sanatatii 07 0.0
Resurse, total                           -     
-          Resurse generale 0.0
-          Resurse colectate de instituţiile bugetare
-Cheltuieli capitale 0.0
Cheltuieli, total                           -     
Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul
ocrotirii sanatatii

8019

IV.Cultura, sport, tineret culte şi odihna 08 11612.7
Resurse, total 11612.7
-          Resurse generale 11484.4
-          Resurse colectate de instituţiile bugetare 128.3
Cheltuieli, total 11612.7
1.Politici şi management în domeniul culturii 8501 925.1
-          Direcția cultură, turizm, tineret și sport 683.4
-          Contabilitatea centralizată 241.7
2.Dezvoltarea culturii 8502 5557.8
- IP Biblioteca publică raionala "Iulian Filip" Drochia 1662.0
- Biblioteca pentru copii filiala Drochia 608.6
- IP Casa  raionalăde cultură 996.4
- IP Centrul de cultura și tineret 1069.1
- Colective populare Drochia 1221.7
3.Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
naţional

8503 1317.3

-         IP Muzeul de istorie și etnografiedin s.Sofia 226.2
-         IP Muzeulde etnografie, istorie și artă or.Drochia 742.7
-         IP Muzeul  de studiere a ținutului natal din s.Pelinia 348.4
4.Sport 8602 3748.5
-          Măsuri sportive 65.0
-          Şcoala sportivă 3683.5
5.Tineret 8603 64.0
-          Activităţi pentru tineret 64.0
V. Învăţămîntul 09 159615.2
Resurse, total 159615.2
-          Resurse generale 157694.7
-          Resurse colectate de instituţiile bugetare 1920.5
-Cheltuieli capitale 0.0
Cheltuieli, total 159615.2
1.Politici și management în domeniul educației 8801 1900.2
-          Direcția învățămînt, tineret și sport 1489.9
-          Contabilitatea centralizată 410.3
2.Educație timpurie 8802 619.9
-          -Şcoala primară grădinită din s.Măcăreuca 619.9
 3.Învăţămîntul primar 8803 2461.8
-Şcoala primară din s.Antoneuca 495.0



-Şcoala primară din s. Lazo 277.4
-Şcoala primară din s. Șalvirii Noi 341.2
-Şcoala primară din s.Pervomaisc 309.9
-Şcoala primară grădinită din s.Măcăreuca 359.7
-Școala primară  din s.Șalvirii Vechi 678.6
4. Învăţămîntul gimnazial 8804 79013.8
- IP Gimnaziul „Victor Coțofană” din s. Chetrosu 3831.0
- IP Gimnaziul „V. Cantemir” din s. Sofia 5903.7
- IP Gimnaziul din s. Cotova 4076.0
- IP  Gimnaziul „V. Ciobanu” din s. Șuri 4678.6
- IP Gimnaziul din s. Țarigrad 3740.6
- IP Gimnaziul „N.Testemițanu” din s. Ochiul Alb 4282.9
- IP Gimnaziul „B.Cosciug” din s. Dominteni 2860.7
- IP Gimnaziul din s. Hăsnășenii Mari 2219.4
- IP Gimnaziul nr.2 din or.Drochia 4071.5
- IP Gimnaziul „D.Roman” din s. Drochia 3547.6
- IP Gimnaziul din s. Nicoreni 5111.3
- IP Gimnaziul din s. Zgurița 3416.2
- IP Gimnaziul din s.Gribova 3216.6
- IP Gimnaziul din s. Mîndîc 3523.6
- IP Gimnaziul din s.  Maramonovca 4015.3
- IP Gimnaziul din s. Fîntînița 2003.2
- IP Gimnaziul „Ion Creangă” din s. Țarigrad 2953.9
- IP Gimnaziul nr.2 "Dumitru Bunescu" din s. Chetrosu 3129.7
- IP Gimnaziul din s. Miciurin 1597.0
- IP Gimnaziul din s. Moara de Piatră 1603.9
- IP Gimnaziul din s. Baroncea 2389.8
- IP Gimnaziul „V.Bejenaru” din s. Hăsnășenii Noi 2564.4
- IP Gimnaziul din s. Pelinia 4276.9
5.Învăţămîntul liceal 8806 59529.9
- IP Liceul “M. Eminescu”, or. Drochia 17757.5
- IP Liceul rus. Nr3, or. Drochia 9983.0
- IP Liceul “B.P.Hașdeu”,  or.Drochia 5964.5
- IP Liceul “Ștefan cel Mare”,  or.Drochia 9895.8
- IP Liceul din  s.Pelinia 7691.3
- IP Liceul “Ion Creandă”din s. Popeștii de Sus  3444.1
-Mijloace formate in componenta raionala 4793.7
-Alimentatia
6.Servicii generale în educaţie 8813 1976.3
-  Centrul metodic 784.0
- Serviciul de asistenţă psixo-pedagogică 1192.3
7. Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 13998.7
- Odihna de vară a copiilor ”Poienița însorită” Drochia 1574.3
- Şcoala muzicală Drochia 4738.8
-Şcoala muzicală Pelinia 3434.9
-Școala muzicală Sofia 974.2
-Școala de arte plastice 1055.9
-Centru de creaţie al copiilor 2192.4



-Olimpiade 28.2
8. Curriculum 8815 114.6
-Examene 114.6
VII.Protecţia socială 10 35446.5
Resurse, total 35446.5
- Resurse generale 35106.5
-  Resurse colectate de instituţiile bugetare 340.0
Cheltuieli, total 35446.5
1.Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1944.7
- Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei 1944.7
2.Protectia familiei si copiilor 9006 8037.1
- Casa de copii de tip familial Bubulici 230.5
-Casa de copii de tip familial Cazacu 242.0
-Casa de copii de tip familial Marcu 226.7
-Casa de copii de tip familial Porcesco 254.3
-Casa de copii Musteață 226.8
-Casa de copii Curmei-Colesnic 242.0
-Casa de copii Burlacu 225.1
- Serviciul social "Centrul maternal" in cadrul Centrul de 
consiliere pentru copii și familii în situații de risc “Căldura 
Casei”  Drochia

205.1

- Centrul de plasament pentru copii separați de parinți “Căldura 
Casei”  Drochia

1570.4

-Serviciul de asistenţă parental profesionistă 755.3
-Serviciul de sprijin familial și reintegrare 420.0
-Sustinerea copiilor ramaşi fără ingrijirea parintească 3029.5
-Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii 0.0
Asigurarea prestatiilor sociale p/u copii plasati in serviciile 
sociale (bani de buzunar)

409.4

3. Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 22203.9
-Centrul de plasament pentru persoane în vîrstă, persoane 
adulte și persoane cu dizabilități Gribova

2330.3

-Serviciul deservirii sociale  la domiciliu 5834.4
-Serviciul de asistenţă socială comunitară 3430.2
-Serviciul  de asistenta personala 6073.6
-Serviciul de ortopedie şi protezare 130.1
-Centru de zi și plasament temporar pentru personae în etate 
“Drofa” or. Drochia

174.3

-Compensarea cheltuielilor de transport pentru veterani şi 
persoane cu dizabilităţi

4231.0

4. Protecţia socială în cazuri excepţionale 9012 2009.8
-Centre de asistență și consiliere pentru victemele violentei
in familie și agresorii familiali  or. Drochia

1839.8

-Serviciul social de suport monetar adresat familiilor /
persoanelor defavorizate

0.0

-Valuta 170.0
5. Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 1251.0
-Sustinerea tinerilor specialisti 1251.0
      Secretarul  
Consiliului raional                                                                                    Oxana Grigorița


