
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 2/ 

                                                   din 18  mai   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 micșorează cu 15,7 mii lei soldul mijloacelor constituite în rezultatul 

exercițiului bugetar pe anul 2017 și se majorează cu 15,7 mii lei Fondul de educație 

incluzivă, mijloace planificate și neutilizate în anul 2017. 

     2.   Se alocă 70,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul mijloacelor 

prevăzute în buget la compartimentul  ”Ocrotirea sănătății”, pentru montarea 

sistemului de încălzire la nivelul II în  Oficiul medicului de familie  Onești. 

    3.  Se alocă 5,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul mijloacelor 

prevăzute în buget la compartimentul ”Ocrotirea sănătății”, pentru achitarea 

serviciilor de acreditare a  Instituției Medico-Sanirare Publice Centrul de Sănătate  

Zubrești. 

    4. Se majorează cu 65,0 mii lei planul la partea de venituri a Aparatului 

președintelui raionului pentru plata locațiunii bunurilor patrimoniului public (codul 

clasificației economice -142320) și se direcționează suma menționată pentru Alte 

cheltuieli (codul clasificației economice -222990). 

    5. Se majorează cu 5,0 mii lei planul la partea de venituri a Aparatului 

președintelui raionului, venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată (codul 

clasificației economice 142310) și se direcționează suma menționată pentru ”Alte 

cheltuieli” (codul clasificației economice -222990). 

     6.  Se alocă 50,0 mii lei Direcției învățămînt, din contul  mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru primirea delegațiilor 

oficiale. 

     7.  Se alocă 200,0 mii lei Direcției asistența socială și protecția familiei, din contul 

mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru 

desfășurarea controlului oftalmologic gratuit asigurat de către medicii voluntari din 

Canada în perioada 28.05.2018-07.06.2018. 

     8.  Se alocă 200,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2018 pentru finanțarea 

lucrărilor de reparație a grădiniței de copii s. Căpriana. 

     9.  Se alocă 124,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru reparația 

capitală a Grădiniței de copii nr. 3 mun. Strășeni. 



      10. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul 

mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru 

organizarea și desfășurarea Festivalului internațional de poezie și muzică  

”Eminesciana”. 

     11.  Se alocă 50,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru elaborarea și 

expertizarea documentației de proiect și deviz. 

     12.  Se alocă 57,2 mii lei Aparatului președintelui raionului,  din contul 

mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru 

elaborarea documentației de proiect pentru construcția acoperișului L.T. ”Universul” 

s. Scoreni. 

    13.  Se alocă 50,0 mii lei Aparatului președintelui raionului,  din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru elaborarea 

documentației de proiectare a garajelor Consiliului raional. 

     14.  Se alocă 200,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul 

mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru 

reparația sistemului de iluminare internă a  L.T. Romanești. 

    15.  Se alocă 40,0 mii lei Aparatului președintelui raionului,  din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru procurarea 

mobilierului la Grădinița nr. 4, mun. Strășeni. 

    16.  Se alocă 16,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru procurarea 

uniformei colaboratorilor  Poliție patrulă. 

     17.  Se alocă 50,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017, pentru organizarea 

și desfășurarea sărbătorii profesionale ”Ziua funcționarului public”. 

    18. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful 

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

Aparatului preşedintelui raionului (V. Gobja). 

    19. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      

 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU 

Avizat: 

 

 

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 17 

puncte cu suma totală de 1152,9 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. 

Alocările incluse în proiectul deciziei sînt însoțite de demersurile executorilor 

de buget, cu anexarea documentelor justificative. 

 

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 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,                                                Manoli Vera 
 


