
                                                                                                                             

REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      

DECIZIE  nr. 3/
din    iunie 2020

Cu privire la alocarea mijloacelor                                                                  
financiare din  bugetul raional                                                                      Proiect

În  conformitate  cu  prevederile  art.  43,  art.  46  ale  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările i completările  ulterioare,  art. 26 al Legiiș
nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările i completările  ulterioare,ș
examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:
    

1.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional  pe  anul  2019,   165,8  mii  lei  (Eco  121)  Liceului  Teoretic  ”Ion  Vatamanu”,
contribu ia Consiliului raional pentru salarizarea managerului de proiect.ț

2. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional la comportamentul
”Ocrotirea  sănătă ii”,   100,0 mii  lei  (Eco 254000)  Aparatului  pre edintelui  raionuluiț ș
pentru procurarea produselor lactate pentru copiii cu vârsta până la 1 an din grupul de
risc.

3. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional la compartimentul
”Ocrotirea  sănătă ii”,   14,0  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului  pre edintelui  raionului,ț ș
contribu ia  Consiliul  raional  la  implementarea  proiectului  ”Renovarea acoperi ului  iț ș ș
eficien a energetică a Institu iei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Stră eni”.ț ț ș

4. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,     1418,7 mii lei (Eco 282900) Aparatului pre edintelui raionului pentru achitareaș
contribu iei Consiliului raional, restan e pe anii 2018-2019 la implementarea proiectuluiț ț
”Reabilitarea i modernizarea drumului regional L442 Stră eni-Voinova”.ș ș

5. Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019    95,0 mii  lei  (Eco 311120) Aparatului pre edintelui  raionuluiș
pentru repara ia a două birouri în edificiul Consiliului raional.ț

6. Se  alocă,   din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,   37,7 mii lei (Eco 222110) mijloace alocate în luna decembrie 2019
de către prestatorul de servicii de alimenta ie a elevilor i nerepartizate institu iilor deț ș ț
învă ământ, conform anexei nr. 1.ț
     7.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pe anul 2019,   32,4 mii lei (Eco 222120) mijloace alocate institu iilor de învă ământ iț ț ș
neutilizate în anul 2019,  conform anexei nr. 2.
     8.  Se majorează planul la partea de venituri i cheltuieli a Direc iei învă ământ cu 0,3ș ț ț
mii lei (Eco 142310) mijloace încasate de la prestarea serviciilor de alimenta ie a copiilorț

i se direc ionează a câte 0,1 mii lei pentru achitarea serviciilor de energie electrică, gazeș ț
i apă (Eco 222110, 222120, 222140) a grădini elor de copii.ș ț

      9.  Se majorează planul la partea de venituri i cheltuieli a Direc iei învă ământ cuș ț ț
0,3 mii lei (Eco 142310) mijloace încasate de la prestarea serviciilor de alimenta ie aț



copiilor  i  se  direc ionează  a  câte  0,1  mii  lei  pentru  achitarea  serviciilor  de  energieș ț
electrică, gaze i apă (Eco 222110, 222120, 222140) a liceelor.ș
      10. Se majorează planul la partea de venituri i cheltuieli a Direc iei învă ământ cuș ț ț
0,3 mii lei (Eco 142310), mijloace încasate de la prestarea serviciilor de alimenta ie aț
copiilor,  i  se direc ionează a câte 0,1 mii  lei  pentru achitarea  serviciilor  de energieș ț
electrică, gaze i apă (Eco 222110, 222120, 222140) a gimnaziilor.ș
       11.  Se majorează planul de finan are a institu iilor de învă ământ cu 81,0 mii leiț ț ț
(Eco 142310), mijloace încasate de la prestarea serviciilor de alimenta ie a copiilor, i seț ș
direc ionează la ”Alte cheltuieli” (Eco 222990), conform anexei nr. 3.  ț
      12.  Se majorează cu 30,0 mii lei (Eco 142310) planul de finan are la partea deț
venituri, mijloace încasate de la prestarea serviciilor contra plată (Eco 142310) a Liceului
Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, comuna  Lozova i se direc ionează după cumș ț
urmează:
- 10,0 mii lei (Eco 222110) pentru achitarea serviciilor de energie electrică;
- 10,0 mii lei (Eco 222120) pentru achitarea serviciilor la gazele naturale;
- 10,0 mii lei (Eco 331110) pentru procurarea carburan ilor.ț
     13.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,   683,0 mii lei (Eco 311120) Aparatului pre edintelui raionuluiș
pentru finisarea lucrărilor  de repara ie a acoperi ului  la  clădirea  Institu iei  Medico –ț ș ț
Sanitară Publică Spitalul raional Stră eni.ș
     14. Se majorează planul de finan are la partea de venituri cu 1000,0 mii lei (Ecoț
144222) dona ii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe, mijloace donate deț
către  Consiliul  Jude ean  Vaslui,  România,  i  se  direc ionează  pentru  implementareaț ș ț
proiectului ”Reconstruc ia capitală a acoperi ului la blocul 3 C la Institu ia Medico -ț ș ț
Sanitară Publică Spitalul raional Stră eni” (Eco 311120).ș
     15.  Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional pe anul 2020 la
compartimentul ”Ocrotirea sănătă ii”,   1,3 mii lei (Eco 254000) Aparatului pre edinteluiț ș
raionului pentru achitarea serviciilor de înregistrare în Registrul de stat al persoanelor
juridice a Institu iei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micău i.ț ț
      16. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului
raional pe anul 2019,   1472,0 mii lei (Eco 311120) Direc iei învă ământ pentru finisareaț ț
lucrărilor de repara ie a blocului 2D a Centrului de odihnă i agrement pentru copii  iț ș ș
tineret ”Divertis”.
      17. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului
raional pe anul 2019,   500,0 mii lei (Eco 313120) Aparatului pre edintelui raionului,ș
contribu ia  Consiliului  raional  la  implementarea  Proiectului  de  sporire  a  eficien eiț ț
energetice la Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”,  municipiul Stră eni.ș
       18. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe anul 2019,   661,2 mii  lei  (Eco 319210) Aparatului  pre edintelui  raionuluiș
pentru  achitarea  datoriei  privind  executarea  lucrărilor  de  construc ie  a  Complexuluiț
sportiv raional, situat în s. Pănă e ti.ș ș
      19. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului
raional  pe  anul  2019,   30,0  mii  lei  (Eco  293141)  Primăriei  Vorniceni,  contribu iaț
Consiliului raional la implementarea Programului Diaspora Acasă Reu e te ”Da 1+3”,ș ș
lansat de Guvernul Republicii Moldova pentru reabilitarea sistemului de iluminat stradal
din s. Vorniceni.
      20. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,      200,0 mii lei (Eco 293141) Primăriei Voinova, inclusiv:  



                                                                                                                             

- 60,0 mii lei pentru procurarea utilajului de aprovizionare cu apă a gimnaziului;
- 140,0 mii lei pentru repara ia drumului.ț
     21. Se majorează planul de finan are la partea de venituri i cheltuieli cu 6,6 mii leiț ș
(Eco 142320) a Liceului Teoretic ”Ion Incule ”, s. Vorniceni i se direc ionează pentruț ș ț
procurarea materialelor de uz gospodăresc i rechizitelor de birou (Eco 336110).ș
      22. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional pe anul 2020 la
compartimentul ”Ocrotirea sănătă ii”,   2,5 mii lei (Eco 254000) Aparatului pre edinteluiț ș
raionului pentru achitarea serviciilor de acreditare a Oficiului medicului de familie din s.
Căpriana  din  componenta  Institu iei  Medico  -  Sanitare  Publice  Centrul  de  Sănătateț
Pănă e ti.ș ș
     23.  Se alocă, din contul mijloacelor, prevăzute în bugetul raional pe anul 2020 la
compartimentul  ”Ocrotirea  sănătă ii”,   250,0  mii  lei  (Eco  314110)  Aparatuluiț
pre edintelui  raionului,  contribu ia  Consiliului  raional  la  procurarea  ventilatoruluiș ț
pulmonar la Institu ia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Stră eni.ț ș

 24. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,   176,5  mii  lei  (Eco  312120)  Aparatului  pre edintelui  raionului  pentruș
supravegherea de autor a drumului regional L 442 Stră eni–Voinova.ș

25. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional la compartimentul
”Transport rutier”,  80,0 mii lei (Eco 312120) Aparatului pre edintelui raionului pentruș
achitarea responsabilului tehnic de supraveghere a lucrărilor de repara ie i între inere aț ș ț
drumurilor.
     26.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,  61,2 mii lei (Eco 311120) Aparatului pre edintelui raionului pentruș
finisarea  lucrărilor  de  repara ie  a Sec iei  de  internare  a  Institu iei  Medico -  Sanitareț ț ț
Publice Spitalul raional Stră eni.ș
    27. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,     150,0  mii  lei  (Eco  293141)  primăriei  One ti  pentru  repara ia  capitală  aș ț
sistemului de încălzire a primăriei.
     28. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,     250,0 mii lei (Eco 293141) primăriei Chirianca, inclusiv:
 - 120,0 mii lei pentru implementarea proiectului de iluminat stradal;
 - 130,0 mii lei pentru repara ia drumului.ț
     31.  Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,     200,0 mii lei (Eco 293141) primăriei Rădeni pentru repara ia drumului.ț
     29.  Se majorează planul de finan are la partea de venituri i cheltuieli a Centrului deț ș
tineret cu 1,0 mii lei (Eco 132122) granturi în contextul implementării proiectului ”Fond
comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineret, inclusiv pentru cei mai vulnerabili”
(Eco 222990).
      30. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului
raional pe anul 2019,   2000,0 mii lei (Eco 319210) Aparatului pre edintelui raionuluiș
pentru construc ia colii sportive mun. Stră eni.ț Ș ș
     31.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,    89,9 mii lei (Eco 222)  Direc iei învă ămînt mijloace încasate deț ț
la prestarea serviciilor de alimenta ie a copiilor în institu iile pre colare i neutilizate înț ț ș ș
anul 2019 i se direc ionează după cum urmează:ș ț

- 70,2 mii lei (Eco 222110) pentru achitarea resurselor energetice;
- 19,7 mii lei (Eco 222140) pentru achitarea apei i canalizări.ș



    32. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul  ”Ocrotirea
sănătă ii”     65,0 mii lei  (Eco 311120) Aparatului pre edintelui raionului contribu iaț ș ț
Consiliului raional la efectuarea lucrărilor de repara ie a edificiului bucătăriei de lapteț
unde va fi amplasat Serviciul de ftiziopneomologie.

33.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019   119,0 mii lei (Eco 272500) Direc iei asisten a socială i protec iaț ț ș ț
familiei pentru acordarea ajutorului financiar copiilor amplasa i în Serviciile de asisten ăț ț
parentală  profesionistă  i  Casele  de  copii  de  tip  familial  pe  perioada  situa ieiș ț
epidemiologice COVID -19, pe perioada 15 martie - 31 mai, după cum urmează:
- Casa de copii de tip familial  ( Creciun Maia, s. Coju na) -28,0 mii lei;ș
- Casa de copii de tip familial   (Nistor Dina, s. Căpriana) -14,0 mii lei;
- Serviciul de asisten ă parentală profesionistă (Matei Viorica, s. Găle ti) – 14,0 mii lei;ț ș
- Serviciul de asisten ă parentală profesionistă (Nistor Maria, s. Căpriana) – 21,0 mii lei;ț
- Serviciul de asisten ă parentală profesionistă (Erhan Maria, s. Codreanca) – 10,5 miiț
lei;
- Serviciul de asisten ă parentală profesionistă (Batrîncea Maria, s. Lupa-Recea) – 10,5ț
mii lei;
- Serviciul de asisten ă parentală profesionistă (Neghin Svetlana, s. Lupa-Recea) – 10,5ț
mii lei;
-  Serviciul de asisten ă parentală profesionistă (Poparcea Valentina,  s.  Lupa-Recea) –ț
10,5 mii lei.
      34. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului
raional pe anul 2019,     430,0  mii lei (Eco293141)  primăriei Stră eni, inclusiv:ș
-  280,0  mii  lei  (  Eco  293141)  pentru  repara ia  acoperi ului  Grădini a  nr.  3,  mun.ț ș ț
Stră eni;ș
-150,0  mii  lei  (   Eco  293141)  contribu ia  financiară  a  Consiliului  raional  laț
implementarea proiectului de revitalizare a parcului public ” tefan cel Mare i Sfînt”.Ș ș
     35.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional  pe  anul  2019,   400,0   mii  lei  (Eco  293141)  primăriei  Lozova,  contribu iaț
Consiliului  raional  la  implementarea  proiectului  ”Centrul  regional  de  afaceri  iș
dezvoltare comunitară în raioanele Stră eni, Călăra i i Hînce ti” finan at de Agen ia deș ș ș ș ț ț
dezvoltare Regională Centru.
     36.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului
raional pe anul 2019,   400,0  mii lei (Eco 293141) primăriei Sire i pentru iluminatulț
stradal.
      37. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului
raional  pe  anul  2019,   300,0   mii  lei  (Eco  293141)  primăriei  Recea,  contribu iaț
Consiliului raional la construc ia sta iei de epurare.ț ț
     38.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional  pe  anul  2019,   500,0  mii  lei  (Eco  293141)  primăriei  Zubre ti,  contribu iaș ț
Consiliului  raional la implementarea proiectului aprovizionarea cu apă i canalizare aș
localită ii.ț
     39.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional  pe  anul  2019,   250,0   mii  lei  (Eco  293141)  primăriei  Romane ti  pentruș
construc ia gardului la grădini a din localitate.ț ț
     40. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,    300,0  mii lei (Eco 293141) primăriei Bucovă  pentru sus inerea proiectului deț ț
reabilitare a institu iilor publice din ora .ț ș
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      41.  Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,      300,0  mii lei (Eco 293141) primăriei Micău i inclusiv:ț
 - 240,0 mii lei pentru repara ia drumului;ț
 - 60 mii lei  contribu ia Consiliului raional la proiectul aprovizionare cu apă a localită ii.ț ț
     42.  Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,       250,0  mii lei (Eco 293141) primăriei Negre ti, contribu ia Consiliului raionalș ț
la implementarea proiectului de aprovizionare cu apă i canalizare a localită ii.ș ț

43.  Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,        260,0  mii lei (Eco 293141) primăriei Ghelăuza inclusiv:

- 132,0 mii lei pentru iluminatul stradal s. Saca;
- 128,0 mii lei pentru construc ia fântânii arteziene.ț
44.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului

raional pe anul 2019,  20,0  mii lei ( Eco 282100) Aparatului pre edintelui raionuluiș
pentru înregistrarea obiectivelor proprietate publică a unită ii administrativ-teritoriale deț
nivelul doi.

45.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,  50,0  mii lei ( Eco 336110) Aparatului pre edintelui raionuluiș
pentru montarea hidrantului antiincendiar.

46.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,  24,5  mii lei (Eco 338110 ) Aparatului pre edintelui raionuluiș
pentru dotarea Sec iei Situa ii Excep ionale.ț ț ț

47.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,  58,6  mii lei (Eco 314110) Institu iei Medico Sanitară Publicăț
Spitalului  raional  Stră eni  pentru  procurarea  Ventilatorului  E360T  Newport  cuș
compresor i accesorii.ș

48.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,  60,0  mii lei (Eco 314110) Institu iei Medico Sanitară Publicăț
Spitalului  raional  Stră eni  pentru  procurarea  Analizatorului  hematologic  Micros  60+ș
Analizator automat VSH. 

49.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,  61,3  mii lei (Eco 314110) Institu iei Medico Sanitară Publicăț
Spitalului raional Stră eni pentru procurarea Generatorului de curent electric.ș

50.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,  200,0 mii lei (Eco 314110) Institu iei Medico Sanitară Publicăț
Centrului de Sănătate Stră eni pentru procurarea aparatului radiologic digital.ș

51. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,   508,0  mii lei (Eco 314110) Institu iei Medico Sanitară Publică Spitalului raionalț
Stră eni pentru procurarea echipamentelor medicale  i dezinfectant.ș ș

52.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional  pe  anul 2019,     400,0 mii  lei  (  Eco 293141) primăriei  Coju na,  contribu iaș ț
Consiliului raional pentru reabilitarea unei por iuni de drum.ț

53.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2019,    300,0 mii lei ( Eco 293141)  primăriei Scoreni  pentru reabilitarea

i amenajarea terenului de fotbal.ș
54. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul

2020,   50,0  mii lei ( Eco 293141) primăriei igăne ti pentru proiectarea unei por iuniȚ ș ț
de drum.



55. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul
2020,     324,5  mii lei ( Eco 293141) primăriei Ro cani, inclusiv:ș

- 209,5 mii lei pentru amenajarea stadionului public;
- 115,0 mii lei pentru repara ia drumului.ț
56. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional pe anul

2020,   190,0  mii lei Aparatului pre edintelui raionului pentru edificarea Monumentuluiș
victimelor deportărilor.

 57. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indica i în pct. 1-56 ale prezenteiț
decizii, vor perfecta documentele necesare pentru finan area cheltuielilor.ț
     58. Direc ia finan e va finan a cheltuielile men ionate în prezenta decizie pe măsuraț ț ț ț
prezentării documentelor confirmative. 
     59.  Se  numesc  responsabili  pentru  executarea  prevederilor  prezentei  decizii,
vicepre edintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţieiș
învăţămînt (I. Certan), eful Direc iei economie, construc ii i politici investi ionale (N.ș ț ț ș ț
Sîrbu), eful Direc iei asisten ă socială i protec ia familiei (C. Cobzac) i contabilul-şefș ț ț ș ț ș
al Aparatului preşedintelui raionului (V. Gobja).
     60. Controlul executării prezentei  decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P.
Tamaciuc).
     61. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                     

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                                          I. Malic
Vicepre edintele raionului                                         V. Croitorș
Vicepre edintele raionului                                          I. Ursuș
Direcţia finanţe                                                           V. Manoli
Direc ia învă ămînt                                                      Iu. Certanț ț
Direc ia economie, ț
construc ii i politici investi ionale                             N. Sîrbuț ș ț
Direc ia asisten ă socială i protec ia ț ț ș ț
familiei                                                                        C. Cobzac
Contabilul- ef,  Aparatul pre edinteluiș ș
raionului                                                                     V. Gobja 

  



                 Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr. 3/      din     iunie  2020

Lista
 institu iilor de învă ământ care beneficiază de mijloace financiare alocate deț ț

către prestatorul de servicii de alimenta ie a elevilorț

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei publice Suma, mii lei 

1. Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, s. Micleu eniș 3,9
2. Liceul Teoretic Romane ti ș 2,8
3. Liceul Teoretic ”Alecu Russo”, s. Coju naș  11,0
4. Liceul  Teoretic  ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, 

s. Lozova
1,6

5. Liceul Teoretic Sire iț 9,5
6. Liceul Teoretic ”I. Incule ”, s. Vorniceniț 8,9

TOTAL 37,7



                 Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr. 3/    din   iunie  2020

Lista
 institu iilor de învă ământ care au beneficiat în anul 2019 de mijloaceț ț

financiare i nu au fost utilizateș

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei publice Suma, mii lei 

1. Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”, mun. Stră eniș 7,6
2. Liceul Teoretic ”Universul”, s. Scoreni 1,2
3. Liceul Teoretic ”Alecu Russo”, s. Coju naș 11,0
4. Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, s. Micleu eniș 1,7
5. Liceul  Teoretic  ”Ion Incule ”, s. Vorniceniț 6,4
6. Liceul Teoretic ”Mihai  Eminescu”, mun. Stră eniș 4,5

TOTAL 32,4



Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr. 3/    din   iunie 2020
                 

Lista
 institu iilor de învă ământ care vor beneficia de încasări de la prestareaț ț

serviciilor cu plată

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei publice Suma, mii lei 

1. Liceul Teoretic ”I. Creangă”, s. Micleu eniș 15,0
2. Liceul Teoretic Romăne tiș 4,0
3. Liceul Teoretic Sire iț 4,0
4. Liceul Teoretic Zubre tiș 5,0
5. Liceul Teoretic  ”M. N. Vornicescu”, s. Lozova 5,0
6. Liceul Teoretic ”A. Russo”, s. Coju naș 5,0
7. Liceul Teoretic ”M. Eminescu”, mun. Stră eniș 10,0
8. Gimnaziul ”M. Viteazul”,  mun. Stră eniș 15,0
9. Liceul Teoretic ”Universul”, s. Scoreni 3,0
10. Liceul Teoretic ”I. Incule ”, s. Vorniceniț 15,0

TOTAL 81,0



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia finan e, Pre edintele raionului, direc iile i sec iile subordonate Consiliului raional.ț ț ș ț ș ț
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 60 din Legea finan elor publice i responsabilită iiț ș ț
bugetar–fiscale  nr.  181/2014,  cu  modificările  ulterioare,  art.  26  al  Legii  nr.  397/2003  privind
finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare i a demersurilor parvenite înț ș ș
adresa pre edintelui raionului.ș
Finalită ile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în solu ionarea problemelor  care auț ț
apărut pe parcursul anului i nu au fost incluse în bugetul aprobat.ș
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Prevederile  proiectului  de  decizie  ”Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare  din   bugetul
raional”  stipulează  alocarea  sumelor  solicitate  în  baza  demersurilor  parvenite  în  adresa
pre edintelui raionului.ș
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  proiectului  de decizie  „Cu privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare  din bugetul
raional” va suporta cheltuieli din diferite surse în sumă de 13994,3 mii lei.
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative, proiectul  deciziei ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din  bugetul raional”,  a
fost  avizat  de  către   Serviciul  juridic,  vicepre edintele  raionului,  Direc ia  finan e,  Direc iaș ț ț ț
economie, construc ii i politici investi ionale, Direc ia asisten ă socială i protec ie a familiei,ț ș ț ț ț ș ț
contabilul- ef al Aparatului pre edintelui raionului, secretarul Consiliului raional.ș ș
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
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 anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr.  82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț ț
Proiectul de decizie corespunde normele juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
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
concordan ă cu Legea  nr. 397/2003 privind finan ele publice locale i Legii finan elor publice iț ț ș ț ș
responsabilită ii bugetar – fiscale nr. 181/2014. Structura i con inutul actului corespund normelorț ș ț
de tehnică legislativă.

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

eful Direc iei finan e                                                  Vera MANOLIȘ ț ț
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