
       
 

                   Proiect 

  
DECIZIE NR.6/6                

           

Din 10 decembrie 2021                                                                            or. Drochia 

 

Cu privire la repartizarea componentei raionale de 2% 

a transferurilor categoriale conform noii formule de 

finanţare a instituţiilor de învăţămînt 

 

 În temeiul prevederilor art. 8, alin. (4), pct. 3) din Legea nr. 397/2003 privind 

finanţele publice locale, art. 43 alin.(1), lit. b), art. 46, din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art. 

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

administrativă, Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova nr. 868/2014 cu privire la 

finanţarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în 

modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, 

finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, deciziei Consiliului raional 

nr. 5/3 din 21.11.2012 „Cu privire la delimitarea juridică şi finanţarea instituţiilor de 

învăţămînt din raionul Drochia, conform noii metodologii, în bază de cost standart 

per elev”, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE 

       1. Se micşorează bugetul raional la clasificaţia funcţională F3-0922, programul/ 

subprogramul P1, P2-8806, activitatea P3-000391 „Formarea componentei unităţii 

administrativ-teritoriale” la cod Eco 222990 „Servicii neatribuite altor aliniate” (din 

componenta raională de 2%  a transferurilor categoriale, conform noii formule de finanţare 

a instituţiilor de învăţămînt), pentru achitarea salariului la activitatea P3 00200 Cod ECO  

211180 „Remunerarea muncii” în sumă de 26,45 mii lei, Cod ECO 212100 

„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” în sumă de 7,58 mii lei, la 

activitatea P3 00448 cod ECO 211180 „Remunerarea muncii” în sumă de 4,1 mii 

lei, Cod ECO 212100 „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” în sumă 

de 1,28 mii lei.  

        2. Direcţia finanţe (Irina Viţa) de comun cu conducătorul instituţiei publice 

menţionate  asigură îndeplinirea prezentei decizii. 

       3. 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   

 

       

 

 

 


