
REPUBLICA MOLDOVA                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

DECIZIE  nr. 1/
din  05 februarie 2021 

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,  examinînd nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a Direcției generale
educație și cultură cu 0,6 mii lei (Eco 142310), mijloace încasate de la prestarea serviciilor de
alimentație a copiilor și se direcționează a cîte 0,1 mii lei pentru achitarea serviciilor de energie
electrică, gaze, apă, combustibil și alte servicii comunale (Eco 222110, 222120, 222140, 331110,
222190, 142310) a grădinițelor de copii.
    2.  Se majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a Direcției generale
educație și cultură cu 0,6 mii lei (Eco 142310), mijloace încasate de la prestarea serviciilor de
alimentație a copiilor și se direcționează a cîte 0,1 mii lei pentru achitarea serviciilor de energie
electrică, gaze, apă, combustibil și alte servicii comunale (Eco 222110, 222120, 222140, 331110,
222190, 142310) a gimnaziilor.
    3.  Se majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a Direcției generale
educație și cultură cu 0,6 mii lei (Eco 142310), mijloace încasate de la prestarea serviciilor de
alimentație a copiilor și se direcționează a cîte 0,1 mii lei pentru achitarea serviciilor de energie
electrică, gaze, apă, combustibil și alte servicii comunale (Eco 222110, 222120, 222140, 331110,
222190, 142310) a liceelor.
    4. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional la compartimentul ”Ocrotirea
sănătății”,  100,0  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  procurarea
produselor lactate pentru copii cu vîrsta pînă la 1 an din grupul de risc.
     5. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2020,  67,2 mii lei  (Eco 311120) Aparatului  președintelui  raionului  pentru supravegherea de
autor a drumului regional L 442 Strășeni-Voinova.
      6. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul 2020,    20,5 mii lei inclusiv 10,9 mii lei (Eco 222110) și 9,6 mii lei (Eco 222140) Liceului
Teoretic  ”Mihai  Eminescu” mun. Strășeni,  mijloace alocate  în luna decembrie  2020 de către
prestatorul de servicii de alimentație a elevilor și nerepartizate.
     7. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2020,    23,4 mii lei (Eco 222120) mijloace alocate în luna decembrie 2020 de către prestatorul
de servicii de alimentație a copiilor și nerepartizate primăriilor pentru gaze naturale, conform
anexei nr. 1.
     8. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2020,    37,7 mii lei (Eco 222110) mijloace alocate în luna decembrie 2020 de către prestatorul
de servicii de alimentație a copiilor și nerepartizate primăriilor pentru energie electrică, conform
anexei nr. 2.
     9. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2020,   6,0 mii  lei  (Eco 222140) de către  prestatorul  de servicii  de alimentație  a  copiilor  și
nerepartizate primăriilor pentru apă și canalizare, conform anexei nr. 3.
     10. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul  2020,    30,0  mii  lei  (Eco 222990) Serviciului  transport  și  gospodărie  pentru  expertiza
tehnică a obiectelor, elaborarea documentației de execuție, expertizarea documentelor precum și
pentru plăți pentru documente permisibile.



      11. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul  2020,     155,0  mii  lei  (Eco  121)  Liceului  Teoretic  ”Ion  Vatamanu”  mun.  Strășeni,
contribuția Consiliului raional pentru salarizarea managerului de proiect.
     12. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul 2020,   101,7 mii lei (Eco 313120) Primăriei Scoreni pentru reabilitarea rețelei de canalizare
la care este conectat Liceul Teoretic ”Universul” s. Scoreni.
     13.  Se  alocă,   din  contul  mijloacelor  prevăzute  în  bugetul  raional  la  compartimentul
”Transport  rutier”,   110,0  mii  lei  (Eco  311120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru
achitarea  responsabilului  tehnic  de  supraveghere  a  lucrărilor  de  reparație  și  întreținere  a
drumurilor.
    14. Se alocă,  din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul 2020,    115,0 mii  lei  (Eco 222990) Aparatului  președintelui  raionului  pentru achitarea
serviciilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru
anii 2021-2025.
    15. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier”,
73,0  mii  lei  (Eco  312120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  finalizarea  lucrărilor  la
reparația drumului str. Gr. Ureche mun. Strășeni.
    16. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional la compartimentul ”Fondul
rutier”,   473,0  mii  lei  (Eco  312120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  finalizarea
lucrărilor de reparație capitală a drumurilor publice din cartierul locativ str. Ștefan Cel Mare,
mun. Strășeni.
    17.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul 2020,  109,0 mii  lei  (Eco 313110) Aparatului  președintelui  raionului  pentru gazificarea
clădirii (număr cadastral 8001112.027.01),   situată pe str. Ștefan cel Mare, municipiul Strășeni.
    18.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul  2020,   37,0  mii  lei  (Eco  314110)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  procurarea
mobilierului și linoleumului la Grădinița nr. 2 ”Mugurel”, mun. Strășeni.
     19.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul  2020,   300,0  mii  lei  (Eco  311120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  reparația
acoperișului Grădiniței de copii, satul Recea.
    20. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-19  ale prezentei decizii, vor
perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
    21. Direcția finanțe va finanța cheltuielile menționate în prezenta decizie pe măsura prezentării
documentelor confirmative. 
    22. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei
finanţe  (V.  Manoli),  vicepreședinții  raionului  (I.  Ursu,  V.  Croitoru),  şeful  Direcţiei  generale
educație și cultură (I. Certan), șeful Direcției economie și infrastructură (N. Sîrbu) și contabilul-
şef al Aparatului preşedintelui raionului (V. Gobja).
    23.  Controlul  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  preşedintelui  raionului  (P.
Tamaciuc).
    24. 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

VIZAT:
 Serviciul juridic:                                                I. Malic
Vicepreședintele raionului                                 I. Ursu
Vicepreședintele raionului                                 V. Croitoru
Direcţia finanţe                                                  V. Manoli
Direcția învățămînt                                             Iu. Certan
Direcția economie, construcții 
și politici investiționale                                      N. Sîrbu
Contabilul-șef al Aparatului președintelui 
raionului                                                              V. Gobja



Anexa  nr. 1
la  Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 1/        din  05 februarie  2021

Lista primăriilor cărora li se restituie mijloace financiare achitate pentru gaze
naturale în perioada octombrie-decembrie , anul 2020

Denumirea Suma, 
lei

Primăria Chirianca 1942,2
Primăria Codreanca 1375,4
Primăria Cojușna 7564,7
Primăria Micleușeni 959,3
Primăria Recea 5625,5
Primăria Romanești 581,8
Primăria Roșcani 3270,2
Primăria Sireți 914,5
Primăria Zubrești 1127,0
TOTAL 23360,6



Anexa  nr. 2
la  Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 1/       din  05  februarie  2021

Lista primăriilor cărora li se restituie mijloacele  financiare achitate pentru energia
electrică în perioada octombrie-decembrie, anul  2020

Denumirea Suma, 
lei

Primăria Bucovăț 2020,0
Primăria Chirianca 1010,0
Primăria Codreanca 1702,5
Primăria Dolna 2554,3
Primăria Cojușna 12244,9
Primăria Micleușeni 3296,2
Primăria Recea 3906,0
Primăria Roșcani 293,1
Primăria Sireți 3326,4
Primăria Voinova 1000,0
Primăria Țigănești 3500,0
Primăria Zubrești 2758,1
TOTAL 37611,5



Anexa  nr. 3
la  Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.  1/        din  05  februarie  2021

Lista primăriilor cărora li se restituie mijloacele financiare 
achitate pentru apă și canalizare în perioada octombrie-decembrie, anul  2020

Denumirea Suma, 
lei

Primăria Bucovăț 2000,0
Primăria Codreanca 222,0
Primăria Cojușna 2074,3
Primăria Micleușeni 1000,0
Primăria Sireți 330,0
Primăria Zubrești 297,0
TOTAL 5923,3



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
Proiectul  de  decizie  ”Cu privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare  din  Bugetul  raional”
prevede  alocarea  mijloacelor  financiare  întru  soluționarea  unor   probleme  abordate  în
demersurile  parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional și instituțiile din subordine în
adresa președintelui raionului.
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 1691,3 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  alocarea  mijloacelor  financiare  din Bugetul
raional” a fost avizat de către Direcția finanțe, Serviciul juridic, vicepreședinții raionului,
Direcția învățămînt, Direcția economie, construcții și politici investiționale, contabilul-șef al
Aparatului președintelui raionului și secretarul 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 normele 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


