
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 1/ 

                                                din 16  februarie  2018    

                                                                                                       Proiect 

Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului  

neutilizat în anul 2017 instituţiilor de învăţămînt 

preuniversitar 

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările  şi completările 

ulterioare, art. 4 alin. (2) al Legii nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativă, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 (2) 

al  Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind 

finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, 

examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

   1.  Se alocă 2627,4 mii lei pentru instituţiile de învăţămînt secundar general din 

subordinea Consiliului raional, din contul mijloacelor constituite în rezultatul 

executării bugetului raional pe anul 2017, conform anexei. 

    

    2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful 

Direcţiei  finanţe  (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan), vicepreşedintele 

raionului (I. Ursu) 

 

    5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa).   

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                             

    

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina  RUSU 
Avizat: 

 

 
VIZAT: 

Serviciul juridic                                          I.  Malic 

Vicepreședintele raionului                          I. Ursu 

Direcţia finanţe                                           V.  Manoli 

Direcția învățămînt                                      Iu. Certan 



                                                                                                                    

 

                                                                                                                             Anexa  

           la Decizia Consiliului raional Străşeni 

           nr. 1/        din  16 februarie  2018 

 

Repartizarea mijloacelor financiare instituțiilor de 

 învățămînt din soldul neutilizat în anul 2017 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei  Destinaţia  

 

Suma, 

mii lei 

1. Liceul Teoretic ”M. N. Vornicescu”, s. 

Lozova 

Reparația capitală a acoperișului 258,1 

2. Liceul Teoretic  „Ion Creangă”, s. 

Micleuşeni 

Servicii atribuite altor alineate 0,3 

3. Liceul Teoretic Romăneşti  Reparația parțială a sistemului de 

iluminare 

60,1 

4. Liceul Teoretic ,,Universul”, s. Scoreni Servicii neatribuite altor alineate 0,3 

5. Liceul Teoretic Sireţi Reparația capitală a acoperișului 57,5 

6. Liceul Teoretic ”I. Inculeţ”, s. Vorniceni Lucrări de proiectare a acoperișului 11,9 

7. Liceul Teoretic Zubreşti Procurarea mijloacelor fixe 9,1 

8. Liceul Teoretic „I. Vatamanu”, or. Străşeni Reparația sălii de sport 26,1 

9. Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Străşeni Reparația capitală a gardului 226,9 

Achitarea datoriei la alimentația 

elevilor 

28,4 

10. Liceul Teoretic „N. Nekrasov”, or. Străşeni Schimbarea podelelor la et. II și et. 

III 

223,8 

11. Liceul Teoretic „A. Russo”, s. Cojușna Servicii neatribuite altor alineate 1,0 

 Total licee  899,9 

1. Gimnaziul „M. Viteazu”, or. Străşeni Reparația sistemului de electricitate 238,3 

2. Gimnaziul Codreanca Procurarea tehnicii de calcul 9,9 

Lucrări de pavare a curții 213,7 

3. Gimnaziul Găleşti Reparația blocurilor sanitare 76,5 

4. Gimnaziul Micăuţi Schimbarea parțială a geamurilor 49,9 

5. Gimnaziul Dolna Procurarea resurselor energetice 

(lemne) 

13,1 

6. Gimnaziul Ţigăneşti Acoperirea deficitului bugetar 38,1 

7. Gimnaziul Pănăşeşti Procurarea tehnicii de calcul 15,0 

Reparația capitală a acoperișului 114,9 

8. Gimnaziul Rădeni Reparația capitală a gardului 182,0 

9. Gimnaziul Recea Reparația capitală a etajului  II 231,2 

Reparația sistemului de electricitate 167,4 

Lucrări de pavare a curții 51,9 

10. Gimnaziul Roşcani Procurarea tehnicii de calcul 14,7 

11. Gimnaziul Voinova Procurarea tehnicii de calcul 71,1 

Finisarea lucrărilor de reparație la 

blocul B 

79,4 

12. Gimnaziul Bucovăţ Acoperirea deficitului bugetar 12,9 

13. Gimnaziul Tătăreşti Acoperirea deficitului bugetar 53,9 

14. Gimnaziul Căpriana Procurarea tehnicii de calcul 26,1 

Procurarea resurselor energetice 67,5 

 Total gimnazii  1727,5 

 Direcţia învăţămînt (suma totală)  2627,4 



Notă informativă 

la  proiectul  deciziei „Cu privire  la repartizarea soldului 

 neutilizat în anul 2017 instituțiilor de învățămînt preuniversitar” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile  urmărite                              

        Proiectul deciziei „Cu privire la repartizarea soldului neutilizat în anul 2017 

instituțiilor de învățămînt preuniversitar”  a fost elaborat de către Direcţia finanţe 

în coordonare cu Direcția învățămînt. 

        Conform raportului anual privind executarea planurilor de finanțare pe 

instituțiile de învățămînt  finanțate pe bază de cost standart per elev nu s-au 

valorificat în anul 2017 din diverse motive, mijloace financiare în sumă de 

2627,4mii lei. 

II. Principalele prevederi ale proiectului  

      Scopul  prezentului  proiect  prevede repartizarea soldurilor bănești înregistrate 

la data încheierii anului bugetar instituțiilor de învățămînt, deoarece potrivit 

prevederilor Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor 

financiare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 

acestea se utilizează în următorul an bugetar și se restabilesc acelorași instituții. 

 

III.  Fundamentarea economică financiară 

Implimentarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare, 

deoarece mijooacele financiare în auză alocate ca transferuri cu destinație specială 

pentru finanțarea instituțiilor de învățămînt au trecut în soldul disponibil al 

bugetului raional la situația din 01.01.2018 din care se și prevede alocarea acestora. 

IV. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional,  proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md  la directoriul ”Transparența decizională”, 

secţiunea „Consultări publice ale proiectelor.” 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef  al Direcţiei finanţe                                     Vera  MANOLI 


