
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 
            

                                                     DECIZIE nr. 4/ 
                                                din 24 noiembrie  2017    
                                                                                                         PRPOECT 
 Cu privire la rectificarea bugetului raional 
 

În conformitate cu prevederile art. 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, Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 ”Cu privire la 
condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, cu modificările și completările  
ulterioare, Consiliul raional DECIDE: 
     
     1.  Se majorează cu 1,0 mii lei planul de finanţare a Direcţiei asistenţa socială şi protecţia 
familiei, venituri obţinute din donaţii voluntare şi se direcţionează pentru organizarea şi 
desfăşurarea „Zilei persoanelor în etate”. 
     2.   Se majorează planul de finanţare cu 122,5 mii lei a Gimnaziului „M. Viteazul”, 
mijloace alocate de către Fondul de Investiții Sociale pentru procurarea unui elevator pentru 
urcat –coborît scări pentru elevii cu dezabilităţi. 
    3.  Se alocă 22,0 mii lei Gimnaziului Ţigăneşti din contul mijloacelor constituite în 
rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru procurarea unui cuptor la blocul 
alimentar. 
    4.  Se alocă 38,6 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor prevăzute 
centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru reparaţia spaţiilor amplasate în 
primăria Grebleşti unde îşi desfăşoară activitatea Oficiul medicilor de familie. 
    5.   Se majorează cu 337,2 mii lei componenta raională, soldul mijloacelor neutilizate 
anul 2017 în legătură cu reorganizarea instituţiilor după cum urmează: 
     - Gimnaziul Oneşti 31,5 mii lei; 
     - Gimnaziul Chirianca 32,3 mii lei; 
     - Gimnaziul Drăguşeni 273,4 mii lei. 
     6.  Se micşorează cu 70,7 mii lei cheltuielile de personal a Instituției Publice LT ”N. 
Vornicescu” şi se direcţionează după cum urmează: 
      - 58,7 mii lei pentru achitarea datoriei formate pentru procurarea combustibilului; 
       -12,0 mii lei pentru procurarea materialelor didactice. 
     7.  Se micşorează cu 54,0 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli de personal a Instituției 
Publice LT Romaneşti şi se direcţionează după cum urmează: 
      - 50,0 mii lei pentru achitarea serviciilor energetice; 
      - 4,0 mii li pentru procurarea materialelor didactice. 
     8.  Se micşorează cu 160,0  mii lei planul de finanţare, mijloace prevăzute pentru 
întreţinerea şi reparaţia drumurilor şi se direcţionează suma menţionată pentru procurarea 
materialelor antiderapante şi a serviciilor de deservire a drumurilor adiacente instituţiilor 
publice din raion. 
     9.   În legătură cu necesitatea efectuării unor cheltuieli neprevăzute în planul de  finanţare 
a Instituției Publice L.T. „I. Inculeţ” se propune operarea unor modificări între articolele 
clasificaţiei economice după cum urmează: 
       - cheltuieli de personal – 79,3 mii lei; 



       - servicii de telecomunicaţii – 1,5 mii lei; 
       - deplasări de serviciu – 2,0 mii lei; 
       - procurări de mijloace fixe – 4,0 mii lei; 
       - servicii energetice  +4,0 mii lei; 
       - servicii neatribuite altor aliniate+5,0 mii lei; 
       - procurarea materialelor didactice +8,5 mii lei; 
       - procurarea maşinilor şi utilajelor +69,3 mii lei. 
     10.  Se alocă 489,2 mii lei din contul transferurilor cu destinaţie specială prevăzute 
centralizat în bugetul Direcţiei învăţămînt şi se majorează cu suma menţionată cheltuielile 
de personal a instituţiilor de învăţămînt conform anexei la prezenta decizie.  
     11.  Se alocă 1,3 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor prevăzute 
centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru achitarea serviciilor de 
înregistrare la Agenţia Servicii Publice a Regulamentului de organizare a Instituției Medico-
sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojuşna. 
     12.  Se alocă 15,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor prevăzute 
centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru eliberarea Avizului de racordarea 
la energia electrică a Oficiului medicului de familie Ţigăneşti. 
     13.  În legătură cu necesitatea achitării serviciilor energetice se micşorează planul de 
finanţare a Gimnaziului Micăuţi la cheltuieli de personal cu 30,0 mii lei şi se majorează cu 
suma respectivă cheltuielile la gaze. 
     14.   Întru asigurarea Gimnaziului Căpriana în sezonul rece cu combustibil se micşorează 
cheltuielile de personal cu 65,0 mii lei şi se direcţionează pentru procurarea combustibilului. 
     15.  Se micşorează cu 17,0 mii lei planul de finanţare pe cheltuielile de personal a 
Instituției Publice LT „N. Vornicescu” şi se direcţionează suma menţionată după cum  
urmează: 
- 4,0 mii lei pentru alte servicii comunale; 
- 5,0 mii lei pentru servicii neatribuite altor aliniate; 
- 8,0 mii lei pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc. 
     16. Se micşorează cu 3,0 mii lei planul de finanţare pe indemnizaţii de asistenţă socială 
pe Casa de copii Nistor şi se majorează cu 1,6 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli de 
personal a Casei de copii Nistor, cu 1,3 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli de personal a 
Casei de copii Orbu şi cu 0,1 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli de personal a Case de 
copii  Andronache. 
     17.  Se micşorează cu 3,8 mii lei planul de finanţare pe indemnizaţii de asistenţă socială 
a Casei de copii Sîrbu şi se majorează cu 3,8 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli de 
personal a Casei de copii Sîrbu. 
     18. Se majorează cu 0,4 mii lei planul de finanțare a Instituției Publice LT  ”I . 
Vatamanu”, venituri colectate de la darea în arendă a spațiilor instituției și se direcționează 
pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc 
     19. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful 
Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi contabilul-şef al 
Aparatului preşedintelui raionului. 
     20.  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 
 Direcţia finanţe                                     V. Manoli 



                 Anexa  
                                                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 4/       din 24 noiembrie 2017 
 

Lista  
instituţiilor de învăţămînt cărora li se alocă transferuri cu destinaţie 

specială pentru cheltuieli de personal în legătură cu modificarea sarcinii didactice 

 
 
 

 
Nr. d/o 

Denumirea instituţiei  
 

Suma 
1. Liceul Teoretic ”N. Vornicescu”, s. Lozova 42,3 

2. Liceul Teoretic  „Ion Creangă”, s. Micleuşeni 0,0 

3. Liceul Teoretic Romăneşti  20,6 

4. Liceul Teoretic  „Universul”, s. Scoreni 10,2 

5. Liceul Teoretic Sireţi 7,2 

6. Liceul Teoretic I. Inculeţ, s. Vorniceni 4,8 

7. Liceul Teoretic Zubreşti 21,1 

8. Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni 0,0 

9. Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Străşeni 59,4 

10. Liceul Teoretic „N. Nekrasov”, or. Străşeni 0,0 

11. Liceul Teoretic „A. Russo”, s. Cojuşna 108,0 

13. Gimnaziul Codreanca 17,2 

14. Gimnaziul Găleşti 0,0 

15. Gimnaziul Micăuţi 0,0 

16. Gimnaziul Dolna 0,0 

17. Gimnaziul Ţigăneşti 36,2 

18. Gimnaziul Pănăşeşti 25,1 

19. Gimnaziul Rădeni 54,7 

20. Gimnaziul Recea 67,0 

21. Gimnaziul Roşcani 0,0 

22. Gimnaziul Voinova 0,0 

23. Gimnaziul Bucovăţ 3,7 
24. Gimnaziul Tătăreşti 4,4 
25. Gimnaziul Căpriana  7,3 

 Gimnaziul „M. Viteazu”, or. Străşeni 0,0 
 Total raion 489,2 


