
Anexa nr.6

nr.______ din  __________ 2019

17 792,6

01 Servicii de stat cu destinaţie generală 1 044,0

0111 Autorităţi legislative şi executive 1 044,0

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 371,5

   inclusiv:                                                                 

Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi 

valorificarea documentelor, microfilmarea şi executarea 

copiilor documentelor, elaborarea materialelor instructive 

şi metodice privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi 

organizarea activitaţii arhivelor departamentale.

25,0

Veniturile de la prestarea serviciilor în domeniul 

arhitecturii şi urbanismului, gospodăriei municipale
56,5

Alte venituri de la serviciile cu plată 290,0

142320
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     
672,5

inclusiv:                                                                                 

Veniturile de la locaţiunea bunurilor patrimoniului  public   
672,5

06
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale
50,0

144114
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare
50,0

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare

50,0

08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 3 987,3

0812 Servicii  de sport  şi cultură fizică 2 541,3

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2 520,0

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                            

(probe pe apă)
2 500,0
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Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  (ŞSS de 

Fotbal)
20,0

142320
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     
21,3

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(Şcoala Sportivă nr.1)

21,3

0820 Servicii în domeniul culturii 1 446,0

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1 072,3

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (cercuri cu 

plată)
1 016,3

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (program 

artistic)
29,0

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                         

(bilete)
27,0

142320
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     
373,7

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(Biblioteci)

146,5

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(Muzee şi expoziţii)

111,4

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(Palate şi case de cultură, cluburi şi alte instituţii similare)

115,8

09 Învăţămînt 11 961,3

0911 Educaţie timpurie 8 699,7

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 8 521,8

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare )
8 521,8

142320
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     
177,9

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(în instituţiile preşcolare)
177,9

0912 Învăţămînt primar 13,4

142320
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     
13,4

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(în instituţiile primare)
13,4

0921 Învăţămînt gimnazial 477,9
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142320
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     
477,9

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(gimnazii)
477,9

0922 Învăţămînt liceal 510,8

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 195,3

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(licee )
195,3

142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     

315,5

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(licee)
315,5

0950 Învăţămînt nedefinit după nivel 2 259,5

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2 255,5

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(plata părintească în instituţiile extraşcolare )
2 255,5

142320
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public     
4,0

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(în instituţiile extraşcolare )
4,0

10 Protecţie socială 750,0

1070 Protecţie împotriva excluziunii sociale 750,0

142245
Taxa de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar
750,0

Veniturile de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar
750,0
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