
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

DECIZIE  nr. 2/
din  20    mai  2022

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 și completările  ulterioare,  art. 28 al Legii nr. 397/2003 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările  ulterioare,  examinând nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:

      1. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 500,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  procurarea  aparatului  radiologic  digital  (contribuția
consiliului raional) în Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni (Eco 314110).
      2. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 200,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru lucrări de gazificare și construcția rețelelor termice a
Oficiului medicilor de familie din satul Micleușeni (Eco 313120).
      3. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 150,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru conectarea la stația de epurare și construcția rețelei de
apa și canalizare a Centrului de sănătate din satul Lozova (Eco 313120).
      4. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 150,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru construcția rețelei termice a Centrului de sănătate din
satul Vorniceni (Eco 313120).
      5. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 250,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru lucrări de gazificare, construcția rețelelor termice și a
blocului sanitar a Oficiului medicilor de familie din satul Tătărești (Eco 311120, 313120).
      6. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 200,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  lucrări  de  gazificare  și  construcția  rețelei  termice  a
Centrului de sănătate din satul Cojușna (Eco 313120).
      7. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 200,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  lucrări  de  gazificare  și  construcția  rețelei  termice  a
Oficiului medicilor de familie din satul Negrești (Eco 313120).
     8. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 250,0 mii lei,
Aparatului președintelui  raionului, pentru procurarea și montarea modulului prefabricat, destinat
Oficiului medicilor de familie din satul Saca (Eco 312110).
     9.  Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 200,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru reparația acoperișului Oficiului medicilor de familie din
satul Onești (Eco 311120).
     10. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 200,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru lucrări de gazificare și construcția rețelelor termice a
Oficiului medicilor de familie din satul Lupa-Rece (Eco 313120).
     11. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 200,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  reparația  acoperișului  și  sistemului  de  scurgere  a
Oficiului medicilor de familie din satul Zamcioji (Eco 311120).
     12. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 200,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  reparația  acoperișului  și  sistemului  de  scurgere  a
Oficiului medicilor de familie din satul Drăgușeni (Eco 311120).
     13. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 130,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru procurarea și montarea modulului prefabricat, destinat
Oficiului medicilor de familie din satul Huzun (Eco 312110).



     14. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 80,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru instalarea balustradelor pe ambele părți a scărilor de la
Casa raională  de cultură (Eco 312110).
      15. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 80,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru proiectarea stației de tratare a apei în cadrul proiectului
de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Voinova.
      16. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 18,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  destinate actualizării  documentației  de deviz,  în legătură cu
actualizarea  prețurilor  pentru  anul  2022,  pentru  obiectul  nr.3-07-2019  “Proiectarea  Oficiului
medicilor de familie din satul Recea” (Eco 311120).
      17. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 8,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  destinate actualizării  documentației  de deviz,  în legătură cu
actualizarea prețurilor pentru anul 2022, pentru obiectul “Construcția acoperișului Centrului de
creație al elevilor” (Eco 311120).
      18. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 100,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, destinate reparației scărilor de la intrarea în Consiliului raional
și a sălii de ședințe de la etajul 1 (Eco 311120).
      19. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 1085,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  lucrări  suplimentare  la  obiectul  ”Construirea
cazangeriei  și  rețelelor  de  alimentație  cu  gaze  naturale  la  Instituția  Medico-Sanitară  Publică
Spitalul raional Strășeni” (Eco 311120).
      20. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 1500,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  construcția  rețelelor  termice  exterioare  la  Instituția
Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” (Eco 312120).
      21.  Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 50,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, destinate verificării, expertizării și înregistrării documentației
tehnice  a  obiectelor  supuse  reparațiilor  curente  și  capitale  planificate  pentru  anul  2022  (Eco
311120).
      22. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 1000,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru construcția acoperișului Centrului de creație  a elevilor
din Strășeni (Eco 311120).
      23.  Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 1500,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  construcția  acoperișului  Centrului  de  odihnă  și
agrement pentru copii și tineret “Divertis” din municipiul Strășeni (Eco 311120).
      24. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 1500,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  construcția  acoperișului  blocului  de  pediatrie  în
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” (Eco 311120).
      25. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 20,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru editarea cărții “În al șaptelea deceniu” a Școlii de arte
Strășeni (Eco 222990).
      26. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 73,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, destinate reparației rețelelor de canalizare a Instituției Publice
Liceul  Teoretic  “Aleco  Russo”  Cojușna,  blocul  unde sunt  cazați  refugiații  din  Ucraina. (Eco
313120).
      27. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 545,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, destinate confecționării și amplasării a 3 toteme cu simbolica
raionului, la 3 intrări în raionul Strășeni (Eco 312110).
      28. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 30,0 mii lei
Aparatului președintelui raionului, destinate organizării și desfășurării concursului raional “Cea
mai salubră localitate” (Eco 222990).
      29. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 7,4 mii lei
Aparatului președintelui raionului, destinate susținerii financiare a participanților în acțiunile de
luptă pentru apărarea integrității Republicii Moldova(Eco 272600), conform anexei.
      30. Se micșorează bugetul Aparatului președintelui (eco 21, eco 33) cu sumă de 372,6 mii lei
și se alocă Secției proiecte investiționale, mijloace financiare destinate pentru asigurarea bunei
activității a secției.  



31. Se majorează partea de venituri din Fondul de urgență a Guvernului, mijloace financiare
pentru gestionarea crizei refugiaților (Eco 142320) a Centrului de odihnă și agrement “Divertis”,
plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, cu alocații în sumă de 123,0 mii lei și se
distribuie  la  partea  de  cheltuieli   pentru  achitarea  serviciilor  energetice,  comunale  și
informaționale (Eco 2221, 2222). 

32. Se majorează partea de venituri din Fondul de urgență a Guvernului pentru gestionarea
crizei  refugiaților  (Eco 142320),  a  Instituției  publice  Liceul  Teoretic  “Alecu Russo” Cojușna,
plata pentru locațiuniea bunurilor patrimoniului public, cu alocații în suma de  235,6 mii lei și se
distribuie  la  partea  de  cheltuieli   pentru  achitarea  serviciilor  energetice,  comunale  și
informaționale (Eco 2221, 2222).

33. Se majorează partea de venituri  cu donații  acordate  de primăria  Micleușeni,  Instituției
publice Gimnaziul ”Ion Creangă” Micleușeni conform acordului de colaborare (Eco 193141), cu
alocații  în sumă de  25,0 mii lei  și se distribuie la partea de cheltuieli,  pentru implementarea
proiectului “Igiena contează - Școala progresează”, pentru reparația capitală a bloculrilor sanitare
(Eco 311120).

34. Se majorează partea de venituri din donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse
interne pentru  instituțiile  bugetarea oferite  de GAL Plaiul  Codrilor  (Eco 144214) a  Instituției
publice Liceul Teoretic “Mitropolit Nestor Vornicescu” Lozova, cu mijloace financiare în suma
de  20,0 mii lei și se distribuie la partea de cheltuieli  pentru crearea căii de acces și amenajarea
parțială a teritoriului blocului claselor primare, reparații capitale ale construcțiilor speciale (Eco
312120).

35. Se majorează partea de venituri din donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse
interne, oferite de sponsorii centrului (Eco 144114) a Centrului de zi pentru copii “Bunvolenția”
Cojușna, cu mijloace financiare în suma de 70,0 mii lei și se distribuie la partea de cheltuieli
pentru achitarea gazelor (Eco 222120). 

36.  Se majorează  partea  de  venituri  a  Direcției  generale  educație  (Eco 142310),  mijloace
financiare încasate  din prestarea serviciilor  cu plata  de către  agentul  economic responsabil  de
serviciile de alimentație a copiilor, cu suma de  210,0 mii lei și se distribuie la partea de cheltuieli
la  programul  învățămînt  gimnazial,  pentru  achitarea  serviciilor  energetice  și  comunale  (Eco
2221). 

37.  Se  majorează  partea  de  venituri  cu  granturi  curente  primite  de  la  organizațiile
internaționale  pentru  proiecte  finanțate  din  surse  externe  pentru  bugetul  local  de  nivelul  2  a
Centrului raional de tineret (Eco 132122), cu suma de 17,8 mii lei și se distribuie la partea de
cheltuieli  pentru procurarea mijloacelor fixe (Eco 31) și a materialelor circulante (Eco 33).

38. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-37 ale prezentei decizii, vor
perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.

39. Direcția finanțe va ajusta bugetul raional la partea de venituri și cheltuieli și va asigura
finanțarea  cheltuielilor  menționate  în  prezenta  decizie  pe  măsura  prezentării  documentelor
confirmative.
      40. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei
finanţe, vicepreședinții raionului, Direcţia generală educație și cultură.
      41. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (V. Jardan).
      42. 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



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

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe, 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.  28  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 ”Cu privire la  la alocarea mijloacelor  financiare din
bugetul raional” vor asigura soluționarea unor demersuri parvenite în adresa președintelui raionului.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  proiectului  de decizie  „Cu privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare  din bugetul
raional”  va  majora  cheltuielile  pe  diferite  programe cu  suma de 10 426,4 mii  lei.  În  rezultatul
executării prezentului proiect de decizie se vor majora deasemenea veniturile raionale, care vor fi
direcționate pentru cheltuieli pe diferite programe, din alocații primite din Fondul de intervenție a
Guvernului, donatori interni și externi cu sumă de 701,4 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 majorarea alocațiilor la partea de venituri a bugetului
raional” proiectul a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședinții raionului, Direcția finanțe,
Direcția  generală  educație  și  cultură,  Secția  construcții,  urbanism  și  infrastructura  drumurilor,
contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului, secretarul interimar al Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 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 proiectul 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.

Șef serviciu elaborarea și administrarea bugetului
cu exercitarea atribuțiilor șefului Direcției finanțe                                         


