
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                     DECIZIE nr. 3/ 

                                                   din 17 august  2018 
                                                                                                                             Proiect 

Cu privire la modificarea Bugetului raional 

 pe anul 2018 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 și 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, exeminînd nota informativă,Consiliul 

raional DECIDE: 

 

     1.  Se micșorează planul de finanțare a Aparatului președintelui raionului cu 2000,0 mii 

lei la compartimentul ”Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se 

direcționează suma de 2000,0 mii lei pentru construcția Școlii sportive. 

     2. Se alocă 268,8 mii lei Direcției asistență socială și protecția familiei din contul 

mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru 

achitarea salariului, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primei de 

asigurare obligatorie de asistență medicală în legătură cu majorarea cu 10% a salariilor 

angajaților instituțiilor subordonate. 

    3.   Se majorează cu 4,1 mii lei planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a L.T. 

”Ion Inculeț”, s. Vorniceni, venituri colectate din plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public și se direcționează suma menționată pentru procurarea uneltelor și a 

inventarului de uz gospodăresc. 

     4.  Se micșorează cu 290,0 mii lei planul de finanțare a Aparatului președintelui raionului 

la compartimentul ”Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se 

direcționează suma menționată pentru compartimentul ”Dezvoltarea drumurilor”. 

    5. Se majorează cu 378,0 mii lei planul de finanțare la partea de venituri a Aparatului 

președintelui, venituri încasate de la realizarea imobilelor (ECO 311210) și se direcționează 

suma de 378,0 mii lei la  ”Alte cheltuieli” (222990). 

    6.   Se majorează cu 21,0 mii lei planul de finanțare a L.T. ”I. Creangă” donație voluntară 

la implementarea Micro - Proiectului co-finanțat în cadrul Fondului Granturilor Mici și se 

direcționează pentru procurarea inventarului gospodăresc. 

    7.  Se redistribuie alocațiile bugetare în sumă de 450,0 mii lei a Centrului de odihnă și 

agrement pentru copii și tineret ”Divertis” între articolele clasificației economice, după cum 

urmează: 

       de la art. 222990 - 450,0 mii lei 

           la art. 211180 -  353,7 mii lei 

           la  art. 212100 – 80,5 mii lei 

           la art.212210 – 15,8 mii lei. 

    8.  Se alocă 2,5 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor prevăzute 

în buget la compartimentul ”Ocrotirea sănătății” pentru achitarea serviciilor de acreditare a  

Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți. 

     9. Se alocă 10,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor prevăzute 

centralizat la compartimentul ”Ocrotirea sănătății” pentru racordarea Oficiul medicului de 

familie Onești la sistemul de apă și canalizare. 



     10.  Se majorează cu 100,0 mii lei planul de finanțare a L.T. ”N. Vornicescu”, venituri 

colectate de la prestarea serviciilor cu plată pentru alimentația elevilor claselor V- XII-a și 

se direcționează pentru procurarea produselor alimentare. 

    11.  Se majorează cu 100,0 mii lei planul de finanțare a L.T.”N. Vornicescu”, donații 

voluntare din surse interne pentru susținerea bugetelor locale (144114)  și se direcționează 

pentru reparația capitală a liceului. 

    12.  Se majorează cu 100,0 mii lei planul de finanțare a L.T.”N. Vornicescu”, donații 

voluntare din surse externe pentru susținerea bugetelor locale (144124) și se direcționează 

pentru reparația capitală a liceului. 

    13.  Se micșorează cu 19,0 mii lei planul de finanțare la compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se direcționează pentru procurarea 

mobilierului la Grădinița de copii nr. 4 mun. Strășeni. 

    14.  Se micșorează cu 60,0 mii lei planul de finanțare la compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se direcționează pentru schimbarea 

geamurilor la grădinița de copii nr. 3 mun. Strășeni. 

     15.  Se micșorează cu 240,0 mii lei planul de finanțare la compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se direcționează pentru reparația sălii de 

grup la Grădinița de copii nr. 5 mun. Strășeni. 

     16. Se alocă 40,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor constituite în 

rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru procurarea aparatului de 

înregistrare audio - video. 

    17.  Se micșorează cu 100,0 mii lei planul de finanțare pe compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se direcționează pentru reparația Oficiului 

medicului de familie Voinova. 

     18.  Se micșorează cu 1300,0 mii lei planul de finanțare la compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se direcționează suma menționată pentru 

reparația capitală a drumurilor. 

    19.  Se micșorează cu 14,2 mii lei planul de finanțare la compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe și servicii comunale” și se direcționează suma menționată pentru 

achitarea serviciilor prestate de responsabilul tehnic la lucrările de iluminare a gimnaziului 

”M. Viteazul” , or. Strășeni. 

    20. Se alocă 65,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor 

prevăzute în buget la compartimentul ”Ocrotirea sănătății” pentru schimbarea geamurilor și 

a ușilor la Oficiul de Sănătate Făgureni. 

    21.  Se alocă 20,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor prevăzute în 

buget la compartimentul ”Ocrotirea sănătății”  contribuția Consiliului raional la reparația 

Oficiului de sănătate  Ciobanca. 

    22. 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 (V. Gobja). 

    23. 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 



NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea 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. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

care prevede că ”Autorităţile executive înaintează autorităţilor reprezentative şi 

deliberative respective propuneri privind rectificarea bugetelor aprobate”.                              

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 21 

puncte cu suma totală de 5023,6 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 

teritorială. 

Alocările incluse în proiectul deciziei sunt însoțite de demersurile executorilor 

de buget cu anexarea documentelor justificative. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

       Implementarea prezentului proiect de decizie va avea ca scop acoperirea 

mijloacelor financiare înregistrate în soldul disponibil la finele anului bugetar și 

planificate în buget și direcționate în alte scopuri, 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 ”Transparența decizională”, 

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 

 

 


