
REPUBLICA MOLDOVA                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 CONSILIUL RAIONAL                                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

         STRĂŞENI                                                                                          СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

 

DECIZIE  nr.  

Din  23 noiembrie 2018  

 

Cu privire la redistribuirea și  

alocarea mijloacelor financiare 

 

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, Legea 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 alocă 112,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru reparația 

sălii de grup la grădinița de copii nr. 5 municipiu Strășeni. 

2. Se alocă 180,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru proiectarea 

Complexului sportiv Pănășești. 

3. Se alocă  180,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru achitarea 

responsabilului tehnic de executarea lucrărilor de construcție a Complexului s. 

Pănășești. 

4. Se alocă 123, 0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru 

întreținerea drumurilor de iarnă. 

5. Se redistribuie  suma de 80,0 mii lei gimnaziului Voinova,  inclusiv 44,9 mii 

lei prevăzute pentru reparația capitală a gimnaziului și 35,1 mii lei mijloace 

prevăzute pentru procurarea mijloacelor fixe și se direcționează Aparatului 

președintelui pentru achitarea lucrărilor de reparație la blocul B la gimnaziul 

Voinova. 

6. Se redistribuie suma de 70,0 mii lei de la compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe  și servicii comunale” la Aparatul președintelui pentru  

reparația  OMF Onești. 

7. Se alocă 30,0 mii lei Direcției învățămînt din contul mijloacelor constituite 

în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru procurarea 

echipamentului sportiv. 

8. Se redistribuie suma de 391,8 mii lei de  la compartimentul ”Dezvoltarea 

gospodăriei de locuințe  și servicii comunale” la  acoperirea deficitului bugetar a 

gimnaziului Bucovăț. 

9. Se alocă 186,0 mii lei Direcției învățămînt din contul mijloacelor constituite 

în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru acoperirea deficitului 

bugetar, inclusiv: 



- gimnaziul Bucovăț - 156,0 mii lei; 

- gimnaziul Dolna  - 30,0 mii lei. 

     10.   Se alocă 33,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 pentru reparația 

sălii de grup la grădinița de copii nr. 5 mun. Strășeni. 

      11. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, 

şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), Vicepreședintele raionului (I. Ursu ), şeful 

Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi contabilul-şef al Aparatului preşedintelui 

raionului(V. Gobja). 

      12.  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 

Vicepreședintele raionului                         I. Ursu 

 Direcția învățămînt                                   Iu. Certan 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la  

alocarea mijloacelor financiare din Bugetul raional” 

 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Direcția finanțe și Președintele raionului. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 61 din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar –fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 cu modificările ulterioare, art. 26 

al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale cu modificările 

și completările ulterioare și Hotărîrea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația 

publică locală. 

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 privind alocarea mijloacelor financiare din 

Bugetul raional vor asigura soluționarea unor demersuri parvenite în adresa președintelui. 

4.  Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

Bugetul raional” va suporta cheltuieli din diferite surse în sumă de 1385,8 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 din 22 decembrie 2017 

cu privire la actele normative proiectul  deciziei ”Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din Bugetul raional”,  proiectul a fost avizat de către Direcția finanțe și Serviciul 

juridic. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparența 

procesului 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.  Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din  Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  a 

fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. 

Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea  nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind 

finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar –fiscale nr. 

181 din 25 iulie 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                                                  Vera MANOLI 

 



 

 

  

 


