
REPUBLICA MOLDOVA                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

DECIZIE  nr. 5/
din  18 septembrie  2019 

Cu privire la repartizarea unor aloca ii                                             Proiect   ț
aprobate prin Decizia Consiliului raional
nr. 4/11 din 23 noiembrie 2018 ”Cu privire
la aprobarea bugetului raional pe anul 2019”                                                                        

În  conformitate  cu  prevederile  art.  43,  art.  46  ale  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările i completările  ulterioare,  art. 28 al Legiiș
nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările i completările  ulterioare,ș
art. 60 i 61 ale Legii finan elor publice i responsabilită ii bugetar-fiscale nr. 181/2014,ș ț ș ț
în temeiul pct. 3 din Decizia Consiliului raional nr. 4/11 din 23 noiembrie 2018, anexa nr.
3 grupa principală ”1” la prezenta decizie, examinînd nota informativă  Consiliul raional
DECIDE:
    
     1. Se repartizează din aloca iile aprobate în bugetul raional pentru anul 2019,  ț 1502,2
mii lei către institu iile publice finan ate din bugetul raional, în scopul acoperirii par ialeț ț ț
a cheltuielilor  pentru  implementarea  prevederilor  Legii  nr.  270/2018 privind  sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform anexei.
     2. Se nume te responsabili  pentru executarea prevederilor prezentei decizii,  şefulș
Direcţiei finanţe (V.  Manoli).
    3.  Controlul executării prezentei  decizii se pune în seama preşedintele raionului (M.
Popa).

4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor 
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                      

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                          Nina  RUSU

VIZAT:

Serviciul juridic:                                                                                         I. Malic
Direcţia finanţe                                                                                           V. Manoli



       Anexa
                                        la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr. 5/    din 18 septembrie  2019

Repartizarea aloca iilor prevăzute în bugetul raional ț
pentru implementarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar

 de salarizare în sectorul bugetar

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei publice Total (Eco 21)

1. Direc ia finan eț ț 67,4
2. Aparatul pre edintelui raionuluiș 63,4
3. Sec ia cultură, turism, tineret i sportț ș 12,8
4 Serviciul auxiliar 3,9
5 Serviciul juridic 9,0
6. Biblioteca Publică Raională ”M. Sadoveanu” 136,0
7. Casa Raională de Cultură 194,8
8. Centrul Militar Teritorial Stră eniș 44,8
9. Direc ia economie, construc ii i politici investi ionaleț ț ș ț 241,7
10 Centrul de tineret 22,9
11, Direc ia învă ămîntț ț 23,8
12. Centrul de odihnă i agrement pentru copii i tineret ș ș

”Divertis”
140,0

13. Tabăra de odihnă pentru copii ”Codru” 8,3
14. Direc ia asisten a socială i protec ie a familieiț ț ș ț 149,8
15. Serviciu de protezare i ortopedieș 7,8
16. Serviciul asisten ă socială comunitarăț 117,8
17, Serviciul de asisten ă personalăț 152,2
18. Centrul de odihnă i agrement  pentru copii i tineret ș ș

”Divertis” (Odihna de vară)
99,5

19 Serviciul transport 6,3
TOTAL 1502,2



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie ”Cu privire la repartizarea unor aloca ii aprobate prin Deciziaț

Consiliului raional nr. 4/11 din 23 noiembrie 2018 ” Cu privire la aprobarea bugetului raional
pe anul 2019”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia finan e, Pre edintele raionului.ț ț ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Ca  efect  al  implementării  Legii  nr.  270/2018  privind  sistemul  unitar  de  salarizare  în  sectorul
bugetar, majorările salariale survenite au un impact financiar neuniform asupra unită ilor bugetareț
în  func ie  de  numărul  i  categoriile  de personal  încadrate,  fiind  necesară  evaluarea  impactuluiț ș
majorărilor salariale i necesită ilor suplimentare de cheltuieli pe fiecare institu ie în parte.ș ț ț
Din acest motiv, cheltuielile de personal pentru anul 2019 au fost estimate i aprobate în bugeteleș
autorită ilor/institu iilor bugetare în condi iile anterioare de retribuire а muncii, în vigoare la acelț ț ț
moment.
Analizînd nivelul executării cheltuielilor de personal pe institu iile finan ate din bugetul raional dinț ț
sursele proprii i riscul de neplată a salariilor pe unele institu ii, în temeiul dreptului oferit de art.ș ț
60 al Legii finan elor publice i responsabilită ii bugetar - fiscale nr. 181/2014 se propune de aț ș ț
redistribui  aloca iile  prevăzute  în  bugetul  raional  pentru  acoperirea  par ială  a  cheltuielilor  deț ț
personal.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul prevede repartizarea a 1502,2 mii lei din aloca iile prevăzute în bugetul raional pe anulț
2019  pentru  acoperirea  par ială  a  cheltuielilor  de  implementare  a  Legii  nr.  270/2018  de  cătreț
institu iile publice finan ate din sursele proprii.ț ț
Mijloacele alocate vor fi suficiente pentru acoperirea salariilor, inclusiv pînă la finele anului.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Proiectul prevede redistribuirea aloca iilor prevăzute în bugetul raional unor institu ii publice i nuț ț ș
necesită cheltuieli suplimentare.
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative,  proiectul   deciziei  Cu  privire  la  repartizarea  unor  aloca ii  aprobate  prin  Deciziaț
Consiliului raional nr. 4/11 din 23 noiembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe
anul 2019” a fost avizat de către Direc ia finan e, Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.ț ț
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț ț
Proiectul de decizie corespunde normele juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative  a fost expus expertizei
juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordan ă cu Legea  nr. 397/2003 privind finan ele publice locale i Legii finan elor publice iț ț ș ț ș
responsabilită ii bugetar – fiscale nr. 181/2014. Structura i con inutul actului corespund normelorț ș ț
de tehnică legislativă.
Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

eful Direc iei finan e                                                  Vera MANOLIȘ ț ț
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