
               

  Anexa nr. 5   

  la decizia Consiliului raional  

  nr.      din 09 decembrie 2022 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile  

prestate contra plată de instituțiile bugetare 

 

                                                                                                                                           

Nr. 

d/o 
Denumirea serviciilor Unitatea  

Costul serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

1. Venituri de la realizarea foilor de odihnă în tabăra 
„Speranţa” realizate părinţilor 

 

1 foaie 

 

500,00 

2. Plata pentru instruirea copiilor în şcoala de arte: 
- clasa „Acordeon” 

- clasa „Pian” 

- clasa „Vioara” 

- clasa „Pictură” 

- clasa „Instrumente aerofone” 

- clasa „Țambal” 

1 elev/lună 

 

200,00 

200,00 

180,00 

150,00 

180,00 

200,00 

3. Veniturile arhivei de stat de la ordonarea, păstrarea, 
valorificarea documentelor, executarea copiilor 

 Conform 

HG 627 /2010 

4. Veniturile instituţiilor sociale aferente diferenţei 
dintre suma pensiei calculate şi a celei plătite 
persoanelor întreţinute în azilurile de bătrâni şi 
invalizi 

la fiecare 

persoană 
întreţinută de 

stat integral 

75% din suma 

calculată 

5. Cazarea tutelaţilor contra plată în azilul pentru 
bătrâni şi persoane cu dizabilităţi 

1 tutelat /lună 6000,00 

 

6. Serviciile acordate de lucrători sociali, contra plată, 
pentru persoanele vârstnice  

1 beneficiar/ 

vizită 

61,00 

7. Veniturile de la serviciile aferente procesului de 

privatizare 

1 caz 37,00 

8. Direcția Educație, servicii de generare a actelor de 

studii 

- Coperte la atestate, diplome 

- Certificate de grad didactic 

- Duplicate la documente de studii, de urgență 

- Duplicate la documente de studii în regim 

normal 

 

 

 

 

1 bucată 

 

 

21,00 

60,00 

200,00 

100,00 

9. Casa raională de cultură, chiria încăperilor 
- sala mare 

- sala mică 

zi 

zi 

 

900,00 

400,00 

 

. - sala fitness 

- sala Judo 

lună 

lună 

800,0 

1664,0 

10. Plata părinţilor pentru asigurarea, la cerere, a 
elevilor claselor V-XII cu dejunuri calde  

zi 13,00 

11. Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vârstă 
preşcolară  

zi 

Conform ordinului 

Ministerului 

Educaţiei, Culturii 

și Cercetării și 
Ministerului 

Finanțelor 
    



12. Determinarea cuantumului minim al chiriei 

bunurilor proprietate publică 

 Conform formulei 

aprobate în legea 

bugetului de stat  

pentru anul 2023 

 

 

 

 

 

 Secretar al Consiliului raional                                                       Livia BEȚIVU 


