
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 1/ 

                                               din 16 februarie  2018    

                                                                                                        Proiect 
Cu privire la rectificarea bugetului raional 

  

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare,  art. 27 al Legii nr. 

397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările  

ulterioare, examinînd nota informativă,Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se alocă 1000,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru reparația  capitală a sistemului de 

încălzire a L.T. ,, Alecu Russo’’ s. Cojușna. 

     2.   Se alocă 96,3 mii lei Direcției asistența socială și protecția familiei din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului pe anul 2017 pentru construcția gardului Centrului de 

plasament pentru persoane vîrstnice și adulte, s. Micleușeni. 

    3.  Se alocă 240,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului pe anul 2017 pentru proiectarea sistemului de apeduct și canalizare a 

Oficiului medicului de familie Voinova. 

    4.  Se alocă 68,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor prevăzute 

centralizat în buget pe anul 2018 la compartimentul „Ocrotirea sănătății” pentru reparația Oficiului 

medicului de familie Voinova. 

    5.   Se majorează cu 3,7 mii lei planul de finanțare a L.T. ” I. Inculeț”, mijloace încasate de la 

prestarea serviciilor cu plată și se direcționează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc. 

     6.   Se majorează cu 59,8 mii lei planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli  la Centrul 

de plasament pentru persoane vîrstnice și adulte, s. Micleușeni, venituri colectate în 2017 și 

neutilizate și se direcționează pentru  gazificarea instituției.  

     7.  Se majorează cu 2,0 mii lei planul de finanțare a Centrului de zi pentru copii „Bunvolentia”,  

venituri colectate în 2017 și neutilizate și se direcționează pentru procurarea mărfurilor de uz 

gospodăresc. 

     8.  Se alocă 118,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru finanțarea a 2,5 unități a Serviciului 

transport și gospodăria drumurilor (1 șef serviciu, 1 inginer-mecanic, 0,5 medic) . 

     9.   Se alocă 295,6 mii lei din contul veniturilor obținute suplimentar la cele aprobate (precizate) 

pe anul bugetar finalizat pentru achitarea a 1,30  din salariul de funcție, drept premiu anual 

funcționarilor publici a direcțiilor și secțiilor Consiliului raional, precum și a contribuțiilor de 

asigurare socială de Stat obligatorie și a primei de asigurare obligatorie de asistență socială 

medicală, inclusiv: 

56,4  mii lei Aparatului președintelui; 

64,6  mii lei Direcției învățămînt; 

39,5  mii lei Direcției finanțe; 

27,7 mii lei Direcției Asistența socială și protecția familiei; 

68,3  mii lei Direcției economie, construcții și politici investiționale; 

26,2  mii lei Secției cultură , tineret și sport; 

10,9  mii lei Serviciului juridic. 

     10.  Se alocă 365,6 mii lei Direcției învățămînt din  contul mijloacelor constituite în rezultatul 

executării bugetului raional pe anul 2017., transferuri cu destinație specială neutilizate de către 

Centrul de creație a elevilor și se direcționează după cum urmează: 



- 336,2 mii lei pentru reparația capitală a edificiului; 

- 29,4 mii lei pentru dotarea tehnică. 

     11.  Se alocă 800,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017  pentru reparația capitală a blocurilor sanitare a  

Casei raionale de cultură. 

12.  Se alocă 1000,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017  pentru reparația capitală a Centrului de odihnă 

și agrement pentru copii și tineret “Divertis” 

      13.  Se majorează cu 6,4 mii lei Componenta raională pe anul 2018 din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, mijloace alocate în anul 2017 din 

componenta raională pentru transportarea elevilor și neutilizate. 

     14. Se majorează cu 80,4 mii lei Componenta raională din contul transferurilor categoriale 

neutilizate în anul 2017 de către gimnaziile Chirianca, Onești și Drăgușeni, instituții de învățămînt 

reorganizate în anul 2017. 

     15. Se alocă Aparatului președintelui raionului 285,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pentru reparația blocului sanitar și a etajului trei a L.T ,,A. 

Russo,, s. Cojușna. 

    16.   Se alocă 74,8 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul veniturilor obținute 

suplimentar la cele aprobate pentru anul bugetar finalizat, pentru achitarea premiului anual 

președintelui și vicepreședinților raionului, mărimea premiului va fi stabilită prin dispoziția 

președintelui raionului.  

   17.  Se alocă 150,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru procurarea mobilierului la Casa de 

cultură s. Recea. 

   18.  Se majorează cu 60,0 mii lei planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a Direcției 

de învățămînt, (k6 – 142320 ) venituri colectate de la darea în arendă a spațiilor Centrului de creație 

a elevilor și se direcționează la procurarea altor materiale (k6- 339110). 

   19.  Se majorează cu 20,0 mii lei planul de finanțare la partea de venituri  a Direcției învățămînt 

(144114), venituri colectate de la eliberarea certificatelor de conferire-confirmare a gradului 

didactic și se direcționează suma menționată pentru servicii neatribuite altor aliniate (k6- 222990). 

   20.  Se alocă 500,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru reconstrucția acoperișului Școlii sportive 

or. Strășeni. 

   21.   Se alocă 800,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru reparația scuarurilor și holului la intrare 

în L.T.,,M. Eminescu,,. 

   22. Se alocă 219,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru reparația capitală a tavanelor la L.T. ,, N. 

Vornicescu,, s. Lozova. 

   23.  Se majorează cu 40,0 mii lei planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a 

Gimnaziului ,, M. Viteazul,, or. Strășeni, mijloace financiare alocate din Fondul de investiții sociale 

din Moldova pentru procurarea utilajului și inventarului de producere și gospodăresc. 

   24. Se alocă 45,4 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor prevăzute 

centralizat la compartimentul ,,Ocrotirea sănătății,, pentru acoperirea cheltuielilor suportate de către 

IMSP Centrul de Sănătate Pănășești pentru materialele de construcție, destinate lucrărilor de 

amenajare a teritoriului instituției. 

    25.  Se micșorează cu  176,0 mii lei planul de finanțare a Secției cultură la compartimentul ,, 

Activități pentru tineret,,. 

     26. Se alocă 176,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor prevăzute în 

planul de finanțare a Secției cultură pentru finanțarea activității Centrului Raional de Tineret 

Strășeni inclusiv:  

- 144,0 mii lei pentru cheltuieli de personal; 

- 8,0 mii lei pentru consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor; 

- 19,0 mii lei pentru program de granturi pentru inițiativele tinerilor; 



- 2,0 mii lei pentru dezvoltarea și extinderea serviciilor pentru tineret; 

- 3,0 mii lei pentru activități de tineret. 

     27.  Se micșorează cu 20,0 mii lei planul de finanțare a Casei Raionale de Cultură pe cheltuieli 

de personal în legătură cu micșorarea statelor de  personal. 

     28.   Se alocă Aparatului președintelui raionului 600,0 mii lei din contul mijloacelor constituite 

în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru achitarea datoriei primăriei Vorniceni 

pentru lucrările efectuate la construcția stației de epurare. 

     29.   Se majorează cu 78, 0 mii lei planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli, mijloace 

colectate la Gimnaziul ,, M. Viteazul,, or. Strășeni din încasări de la prestarea serviciilor cu plată și 

se repartizează pentru procurarea produselor alimentare. 

     30.  Se alocă 100,0  mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor în rezultatul 

executării bugetului raional pe anul 2017 pentru reparați acoperișului la grădinița nr.2 Strășeni. 

     31.  Se alocă 90,0 mii lei IMSP Centrului de Sănătate Strășeni din contul mijloacelor prevăzute 

centralizat la compartimentul ,,Ocrotirea sănătății,,  pentru procurarea produselor lactate. 

     32. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei 

finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi contabilul-şef al Aparatului 

preşedintelui raionului (V. Gobja). 

      33.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU 

 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic:                                     I. Malic 

 Direcţia finanţe                                     V. Manoli 

 



NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la rectificarea bugetului raional” 

 

 

 

I. Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului 

    Proiectul deciziei „Cu privire la rectificarea bugetului raional” a fost elaborat 

de către Direcţia finanţe în temeiul art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.                              

Scopul proiectului este de a oferi posibilitatea instituțiilor bugetare de a efectua 

cheltuieli suplimentare pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate, prin 

finanțarea din contul soldului disponibil înregistrat la finele anului bugetar pentru 

cheltuieli care nu au fost prevăzute în bugetul aprobat. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Proiectul deciziei „Cu privire la rectificarea bugetului raional” conţine 33 

puncte cu suma totală de 6796,6 mii lei, prin care vor fi modificate planurile de 

finanțare a instituțiilor bugetare. Finanțarea cheltuielilor va fi efectuată la 

executarea lucrărilor și prezentarea documentelor justificative în trezoreria 

regională. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

       Implementarea prezentului proiect de decizie va avea acoperirea mijloacelor 

financiare înregistrate în soldul disponibil la finele anului bugetar, care se 

distribuie conform necesităților stringente în baza deciziilor Consiliului raional. 

 

IV.  Avizarea şi 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 comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

 

 

Şef al Direcţiei finanţe,                               Vera  Manoli  
 


