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DECIZIE  nr. 6/
din 24 septembrie 2021 

Cu privire la modificarea 
bugetul raional pentru anul 2021                                                                                         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 cu 16,0 mii lei (Eco 142310) planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli
a Direcției generale educație și cultură, mijloace încasate de la eliberarea diplomelor absolvenților
instituțiilor  de  învățămînt  general  și  se  direcționează  la  ”Servicii  neatribuite  altor  aliniate”  (Eco
222990).
     2. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul
”Alte cheltuieli”, 276,6 mii lei (Eco 293000) Primăriei orașului Bucovăț pentru reparația Oficiului
Medicilor de Familie.
     3. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul
”Alte  cheltuieli”,  100,0  mii  lei  (Eco  312110)  Aparatului  președintelui  raionului,  contribuția
Consiliului  raional  la  implementarea  proiectului  ”Punct  medical  îngrădit-servicii  medicale  sigure
destinat construcției gardului pe teritoriul Oficiului Medicilor de Familie din s. Dolna”.
    4. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul ”Alte
cheltuieli”, 38,0 mii lei (Eco 272500) Direcției generale asistență socială pentru acordarea ajutorului
financiar copiilor amplasați în Serviciile de asistență parentală profesionistă și Casele de copii de tip
familial prin îmbunătățirea condițiilor de trai, după cum urmează:
- Casa de copii de tip familial - 7,0 mii lei;
- Casa de copii de tip familial - 5,0 mii lei;
- Serviciul de asistență parentală profesionistă – 4,0 mii lei;
- Serviciul de asistență parentală profesionistă – 6,0 mii lei;
- Serviciul de asistență parentală profesionistă  – 4,0 mii lei;
- Serviciul de asistență parentală profesionistă – 4,0 mii lei;
- Serviciul de asistență parentală profesionistă – 3,0 mii lei;
- Serviciul de asistență parentală profesionistă – 2,0 mii lei.
- Serviciul de asistență parentală profesionistă – 3,0 mii lei.
     5. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Cheltuieli de personal”,
500,0  mii  lei  (Eco 21)  Direcției  generale  asistență  socială  pentru  achitarea  salariului  asistenților
personali pînă la finele anului curent.
     6. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul
”Alte cheltuieli”, 103,0 mii lei (Eco 314110) Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate
Strășeni pentru achiziționarea Imprimantei Diacom Gazer High Cap Xp.
     7. Se majorează cu 17,5 mii lei (Eco 142320) planul de finanțare a Gimnaziului “Mihai Viteazul”
Strășeni,  mijloace  alocate  încasate  de  la  plata  pentru  locațiune  și  se  direcționează  pentru  ”Alte
cheltuieli” (Eco 222990).  
     8. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul
”Alte cheltuieli”, 300,0 mii lei (Eco 293000) Primăriei Romănești, contribuția Consiliului raional la
reparația capitală a noului sediu al primăriei.
     9. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Cheltuieli de personal”,
142,0 mii lei (Eco 21) Aparatului președintelui raionului pentru acoperirea deficitului bugetar.
     10. Se micșorează planul de finanțare la partea de venituri și de cheltuieli a Direcției generale
educație și cultură  cu 500,0 mii lei (Eco 142310, Eco 281900), mijloace prevăzute în buget de la
realizarea foilor de odihnă de vară a copiilor și adolescenților în legătură cu nefuncționarea taberei.



     11. Se micșorează planul de finanțare cu 500,0 (Eco 21), inclusiv:
- 275,0 mii lei a Direcției generale asistență socială
- 80,0 mii lei a Caselor de copii
- 60,0 mii lei a Serviciului de asistență comunitară
- 85,0 mii lei a Serviciului de deservire la domiciliu
și se majorează cu 500,0 mii lei (Eco 21) planul de finanțare al Serviciului asistență personală.
     12. Se micșorează cu 40,0 mii lei (Eco 222990) și cu 80,0 mii lei (339110) planul de finanțare la
compartimentul ”Servicii pentru sport” și se majorează cu 120,0 mii lei (Eco 222990 și Eco 339110)
planul de finanțare pentru ”măsuri pentru tineret”.
     13. Se majorează cu 17,0 mii lei (Eco 142310) planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli
a Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu” Strășeni, mijloace încasate de la prestarea serviciilor cu plată, și
se direcționează pentru achitarea apei și a serviciilor de canalizare.
     14. Se majorează cu 19,7 mii lei (Eco 144124) planul de finanțare a Gimnaziului ”Ion Creangă”
com. Micleușeni, mijloace încasate de la implementarea proiectului pentru dezvoltarea zonelor rurale
implementat de GAL-ul Plaiul Codrilor și se direcționează pentru procurarea mașinilor și utilajelor.
     15. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 300,0
mii lei (Eco 312120) primăriei Căpriana, contribuția Consiliului raional pentru reparația unei porțiuni
de drum .
     16. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 500,0
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru reparația unei porțiuni de drum în
com. Pănășești.
     17. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 165,0
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru reparația unei porțiuni de drum în
com. Rădeni.
     18. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 300,0
mii lei (Eco 312120) primăriei Gălești, contribuția Consiliului raional pentru reparația unei porțiuni
de drum.
     19. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 400,0
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru reparația unei porțiuni de drum în s.
Vorniceni.
     20. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 312,5
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru construcția canalului de scurgere a
apelor fluviale și construcția podului în or. Bucovăț.
     21. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 275,5
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru reparația drumului local (str. G. Vieru
din  s.  Rassvet,  or.  Bucovăț)  de  acces  la  drumul  național  R1 Chișinău  – Ungheni  -  frontiera  cu
România. 
     22. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul
”Alte  cheltuieli”  9,0  mii  lei  (Eco  312120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  construcția
gardului la Oficiul Medicilor de Familie Dolna.
     23. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul
”Alte  cheltuieli”  20,0  mii  lei  (Eco  293000)  Primăriei  Recea  pentru  procurarea  mobilierului  la
biblioteca publică din localitate.
     24. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul
”Alte  cheltuieli”  252,8 mii  lei  (Eco 254000) Aparatului  președintelui  raionului  pentru  efectuarea
reparației capitale în secția de ginecologie a Instituției  Medico – Sanitare Publice Spitalul raional
Strășeni.
     25. Se micșorează cu 190,0 mii lei (Eco 222400) planul de finanțare a Aparatului președintelui
raionului la compartimentul ”Serviciul de transport școlar” și se majorează cu 190,0 mii lei (Eco
222400) planul de finanțare a Gimnaziului Rădeni. 
     26. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 289,0
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru reparația unei porțiuni de drum în s.
Roșcani.
     27. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 300,0
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru reparația unei porțiuni de drum în
com. Micăuți.
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    28. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 248,0
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru reparația unei porțiuni de drum în s.
Voinova.
     29. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Fondul rutier” 148,0
mii lei (Eco 312120) Aparatului președintelui raionului pentru construcția canalului de evacuare a
apelor fluviale str. Cetatea Albă mun. Strășeni.

30. Se alocă,  din contul mijloacelor prevăzute centralizat  în bugetul raional la compartimentul
”Alte  cheltuieli”,  200,0  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului  președintelui  raionului,  contribuția
Consiliului  raional  pentru  achitarea  restanței  la  combustibil  a  Instituției  Medico-Sanitare  Publice
Spitalul raional Strășeni.

31. Se alocă,  din contul mijloacelor prevăzute centralizat  în bugetul raional la compartimentul
”Alte cheltuieli”, 150,0 mii lei (Eco 293000) Primăriei Lozova, contribuția Consiliului raional  la
implementarea proiectului ”Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural ”DAR 1=3””.
     32. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-31 ale prezentei decizii, vor
perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
     33. Direcția finanțe va finanța cheltuielile menționate în prezenta decizie pe măsura prezentării
documentelor confirmative. 
     34. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei finanţe,
vicepreședinții raionului, Direcţia generală educație și cultură, șeful Secției construcții, urbanism și
infrastructura drumurilor, contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului.
     35. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P. Tamaciuc).
     36.  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 modificarea

bugetului 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 modificarea bugetului raional”
constă în soluționarea unor demersuri parvenite în adresa președintelui raionului.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  modificarea  bugetului  raional”  va
suporta cheltuieli din diferite surse în sumă de 5519,4 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 modificarea bugetului raional”,  a fost avizat de
către  Serviciul  juridic,  vicepreședintele  raionului,  Direcția  finanțe,  Direcția  generală
educație și cultură, Secția construcții, urbanism și infrastructura drumurilor, contabilul-șef al
Aparatului președintelui raionului, 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 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.

Șeful Direcției finanțe,                                                       


