
Mii lei

1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+9+10+11 8 9 10 11 12=13+14+15+16 13 14 15 16 17=18+19+20+21 18 19 20 21 22=23+24+25+26 23 24 25 26

Total   36 336,2   1 390,2   9 856,8   25 035,9    53,3   36 336,2   1 390,2   9 856,8   25 035,9    53,3   32 486,7   1 390,2   7 506,1   23 553,5    36,9 -  3 849,5 -  2 350,7 -  1 482,4 -   16,4    89,4    100,0    76,2    94,1    69,2

Raionul Basarabeasca 1183,8 42,0 777,6 364,2 1183,8 42,0 777,6 364,2 703,9 42,0 305,6 356,3 -   479,9 -   472,0 -   7,9    59,5    100,0    39,3    97,8

   Consiliul raional 1183,8 42,0 777,6 364,2 1183,8 42,0 777,6 364,2 703,9 42,0 305,6 356,3 -   479,9 -   472,0 -   7,9    59,5    100,0    39,3    97,8

Raionul Ocnița 1553,1 116,9 712,8 723,4 1553,1 116,9 712,8 723,4 1326,6 116,9 498,7 711,0 -   226,5 -   214,1 -   12,4    85,4    100,0    70,0    98,3

   Consiliul raional 1553,1 116,9 712,8 723,4 1553,1 116,9 712,8 723,4 1326,6 116,9 498,7 711,0 -   226,5 -   214,1 -   12,4    85,4    100,0    70,0    98,3

Raionul Rîșcani 2180,5 181,3 1152,0 821,2 26,0 2180,5 181,3 1152,0 821,2 26,0 2032,6 181,3 1004,1 821,2 26,0 -   147,9 -   147,9    93,2    100,0    87,2    100,0    100,0

   Consiliul raional 2180,5 181,3 1152,0 821,2 26,0 2180,5 181,3 1152,0 821,2 26,0 2032,6 181,3 1004,1 821,2 26,0 -   147,9 -   147,9    93,2    100,0    87,2    100,0    100,0

Municipiul Chișinău 31418,8 1050,0 7214,4 23127,1 27,3 31418,8 1050,0 7214,4 23127,1 27,3 28423,4 1050,0 5697,6 21664,9 10,9 -  2 995,4 -  1 516,8 -  1 462,2 -   16,4    90,5    100,0    79,0    93,7    39,9

   Consiliul municipal 31418,8 1050,0 7214,4 23127,1 27,3 31418,8 1050,0 7214,4 23127,1 27,3 28423,4 1050,0 5697,6 21664,9 10,9 -  2 995,4 -  1 516,8 -  1 462,2 -   16,4    90,5    100,0    79,0    93,7    39,9

Ministrul Finanțelor Anatol Arapu

Șeful Direcției generale sinteză bugetară Vasile Bulicanu

Șeful Direcției generale Trezoreria de Stat Nina Lupan

Șeful Direcției rapoarte Nadejda Slova

Șeful direcției bugetelor unităților administrativ-
teritoriale Ion Iaconi
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aprobat prin ordinul ministrului finanţelor

nr. 176 din 17.12.2014

Raport 
privind transferurile pentru asistență socială

de la bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-teritoriale
din raionale Basarabeasca, Ocnița, Rîșcani și municipiul Chișinău, 

în baza art.III liniuța întîi și art.IV al Legii nr.267 din 1 noiembrie 2013
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

(conform anexei nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2014)
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