
REPUBLICA MOLDOVA                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

DECIZIE  nr. 8/
din  20 decembrie  2019 

                                                                                                             PROIECT
Cu privire la redistribuirea și alocarea
mijloacelor financiare din bugetului raional

În  conformitate  cu  prevederile  art.  46  al  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare,  art. 26 al
Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare,  art. 3 lit. g) din Legea bugetului de stat pentru anul 2019, nr. 303/2018,
cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
    

1. Se majorează cu 135,0 mii lei (Eco 222990) planul de finanțare la partea de
venituri  a  Centrului  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și  tineret  „Divertis”,
mijloace încasate suplimentar la cele aprobate de la realizarea foilor de odihnă a
copiilor și se direcționează pentru servicii neatribuite altor aliniate.

2.  Se majorează cu 10,0 mii  lei  planul de finanțare  la partea de venituri  și
cheltuieli a Liceului Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, comuna Lozova, cu
10,0 mii lei (Eco 2221, 2212) și se direcționează pentru servicii energetice.

3. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional pe anul 2018, 6,2 mii lei (Eco 222990) Secției cultură, turism, tineret și
sport  pentru  editarea  unei  cărți  ”Toamna îmbracă  haina  de  poet”  și  care  va  fi
distribuită în instituțiile de învățământ.
       4. Se repartizează din alocațiile aprobate în bugetul de stat pe anul 2019, către
instituțiile  de  învățământ  primar  și  secundar  general  transferuri  cu  destinație
specială în sumă de 4804,1 mii lei și școlii sportive 93,5 mii lei în scopul acoperirii
parțiale  a  cheltuielilor  pentru  implementarea  prevederilor  Legii  nr.  270/2018
privind  sistemul  unitar  de  salarizare  în  sectorul  bugetar,  conform  anexei  (Eco
211180, 212100, 212210).

   5. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional pe anul 2018,     118,4 mii (Eco 273600  ) lei Aparatului președintelui
pentru  achitarea  indemnizațiilor  persoanelor  cu  funcții  de  demnitate  publică  în
legătură cu încetarea raportului de servicviu.

   6.  Se micșorează cu 200,0 mii lei (Eco 222990) planul de finanțare pe servicii
de sport și cultură fizică și se majorează cu 200,0 mii lei (Eco 222990) planul de
finanțare pentru servicii în domeniul culturii.

   7.  Se majorează cu 8,0 mii lei planul de finanțare la partea de venituri (Eco
142310) și se direcționează după cum urmează:

- 5,3 mii lei (Eco 222990) pentru servicii de contorizare a energiei electrice;
- 2,7 mii lei (Eco 222140) pentru servicii de apă și canalizare.



8.  Se majorează  cu 95,0 mii  lei  planul  de finanțare  la  partea  de venituri  a
impozitului  pe  venit  reținut  din  salariu   (Eco  111110)   și  se  direcționează
Serviciului auxiliar pentru reparația capitală a edificiilor Consiliului raional (Eco
311120).
     8.  Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-8 ale prezentei
decizii, să perfecteze documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
     9.  Direcția finanțe să finanțeze cheltuielile menționate în prezenta decizie pe
măsura prezentării documentelor confirmative. 
    10.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii,
şeful  Direcţiei  finanţe  (V.  Manoli),  şeful  Direcţiei  învățământ  (I.  Certan),
vicepreședintele raionului (L. Rusnac).
     11.  Controlul  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  preşedintelui
raionului (P. Tamaciuc).
     12.  Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al 
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                      

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                          Nina  RUSU

VIZAT:
 Serviciul juridic:                                         I. Malic
 Direcţia finanţe                                           V. Manoli
Vicepreședintele raionului                           L. Rusnac
 Direcția învățămînt                                     Iu. Certan



       Anexa
la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 8/         din  20  decembrie  2019

Lista instituțiilor de învățământ și suma mijloacelor financiare 
repartizate din Bugetul de stat pe anul 2019

                                                                                                                

Nr. d/
o

Denumirea instituţiei publice mii,  lei

1. Gimnaziul Bucovăț 86,0
2. Gimnaziul Codreanca 40,0
3. Gimnaziul  Dolna 80,0
4. Gimnaziul  Găleşti 98,0
5. Gimnaziul  Micăuţi 88,0
6. Gimnaziul  Recea 84,0
7. Gimnaziul  Roşcani 30,4
8. Gimnaziul  Tătăreşti 39,0
9. Gimnaziul  Căpriana 97,0
10. Gimnaziul  Pănăşeşti 96,5
11. Gimnaziul  Rădeni 74,5
12. Gimnaziul Voinova 133,5
13. Gimnaziul  Ţigăneşti 63,0
14. Gimnaziul „Mihai Viteazul”, or. Străşeni 640,0
15. Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni 677,7
16. Liceul Teoretic Zubreşti, s. Zubrești 250,0
17. Liceul Teoretic  „Ion Creangă”, s. Micleuşeni 234,9
18. Liceul  Teoretic  Romăneşti, s. Romănești 161,0
19. Liceul Teoretic  „Universul”, s. Scoreni 141,0
20. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Străşeni 490,0
21. Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojuşna 473,0
22. Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, 

s. Lozova
330,1

23. Liceul Teoretic Sireți, s. Sireți 60,0
24. Liceul Teoretic „Ion Inculeţ”, s. Vorniceni 336,5
25. Școala sportivă 93,5

TOTAL: 4897,6



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare 

din bugetului raional”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe și Președintele raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 60 din Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar–fiscale  nr.  181/2014,  cu  modificările  ulterioare,  art.  26  al  Legii  nr.  397/2003  privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în soluționarea problemelor  care au
apărut  pe  parcursul  anului  și  nu  au  fost  incluse  în  bugetul  aprobat  prin  alocarea  mijloacelor
financiare suplimentare instituțiilor publice.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  privind  rectificarea  bugetului  raional  vor  asigura
soluționarea unor demersuri parvenite în adresa președintelui.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  rectificarea  bugetului  raional”  va  suporta
cheltuieli din diferite surse în sumă de  5143,8 mii lei  mii lei.
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative proiectul  deciziei ”Cu privire la  rectificarea bugetului raional”, proiectul a fost avizat de
către Serviciul juridic, Direcția finanțe, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei
juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordanță cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și
responsabilității bugetar–fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de
tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șeful Direcției finanțe                                                  Vera MANOLI

 


	Gimnaziul Voinova
	Gimnaziul Ţigăneşti
	Gimnaziul „Mihai Viteazul”, or. Străşeni
	Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni
	Liceul Teoretic Zubreşti, s. Zubrești
	Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Micleuşeni
	Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”,
	s. Lozova


