
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 
            

                                                     DECIZIE nr. 4/ 
                                                   din 24 noiembrie  2017                   PROIECT 
 Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare  din componenta raională 

 
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, Legii nr. 397-XV 
din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per 
elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice 
locale de nivelul al doilea”, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 
 
     1. Se alocă 80,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei raionale pentru lucrări 
de reparaţie a soclului la blocul de studii  şi amenajare a teritoriului la Gimnaziul Căpriana din s. 
Căpriana, r-ul Străşeni. 
     2.   Se alocă 359,7 mii lei din contul componentei raionale pentru acoperirea deficitului bugetar, 
conform anexei nr.1. 
    3.    Se alocă 400,0 mii lei din contul componentei raionale în legătură cu majorarea numărului de 
elevi începînd cu 1 septembrie 2017, conform anexei nr. 2. 
    4.  Se alocă 220,2 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale pentru acoperirea  
cheltuielilor suplimentare a Serviciului  transport școlar. 
    5.  Se alocă 185,0 mii lei  Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale pentru restituirea 
datoriei, mijloace împrumutate temporar de la Gimnaziul Codreanca 85,0 mii lei, Gimnaziul Rădeni 
100,0 mii lei pentru achitarea salariului pe luna septembrie a angajaţilor Gimnaziului Chirianca. 
    6. Se alocă 169,0 mii lei din contul componentei raionale Gimnaziului Rădeni, mijloace 
împrumutate pentru achitarea salariului pe luna septembrie a angajaţilor din următoarele instituţii de 
învăţămînt: 
-  Gimnaziul Bucovăţ 97,7 mii lei; 
- Gimnaziul Chirianca 30,7 mii lei; 
- Gimnaziul Drăguşeni 40,6 mii lei. 
    7.  Se alocă 366,8 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei raionale pentru 
finisarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului Gimnaziului Pănăşeşti. 
    8.  Se alocă 30,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei raionale pentru reparaţia 
cazanului la L.T. „A. Russo”, s. Cojuşna. 
   9.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele 
raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli). 
   10.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 
preşedintele raionului (M. Popa). 

    
Preşedinte al  şedinţei,                                                             _____________ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                               Nina RUSU  
 
VIZAT: 
Serviciul juridic                                                 I. Malic 
 
Vicepreședintele raionului                              I. Ursu 
Direcția finanțe                                              V. Manoli                                                                                                



                                                                                 Anexă 1 

                                                                la Decizia Consiliului Raional Strășeni 

                                                nr.  4/     din  24 noiembrie 

 

 

Lista  

instituţiilor de învăţămînt cărora li se alocă mijloace  

financiare pentru acoperirea deficitului bugetar 
(mii, lei) 

Nr. 
d/o 

Denumirea instituţiei  Suma  

1.  Gimnaziul Dolna 20,9 
2.  Gimnaziul Roşcani 69,6 
3.  Gimnaziul Bucovăţ 190,3 
4.  Gimnaziul Tătăreşti 78,9 
 TOTAL: 359,7 

 



                                                                                 Anexă 2 

la Decizia Consiliului raional  Strășeni 

                                                           nr.  4/    din  24 noiembrie  2017 

 

 

Lista  

instituţiilor de învăţămînt cărora li se alocă mijloace  

financiare în legătură cu majorarea numărului de elevi 
(mii ,lei) 

Nr. 
d/o 

Denumirea instituţiei  Suma  

1.  Liceul Teoretic Zubreşti 100,0 
2.  Gimnaziul Ţigăneşti 220,0 
3.  Gimnaziul Rădeni 80,0 
 TOTAL: 400,0 

 


