
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                      DECIZIE nr.  

                                                 din 18 mai 2018    

                                                                                                        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 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  402,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul 

componentei raionale pentru efectuarea lucrărilor de schimbare a geamurilor la 

Gimnaziul ”V. Slobozenco”, s. Micăuți. 

   2. Aparatul preşedintelui, în calitate de beneficiar al  mijloacelor alocate, va 

perfecta în modul stabilit documentele necesare pentru finanţarea cheltuielilor în 

cauză. 

   3. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful 

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

învăţămînt (I. Certan) şi şeful Direcţiei economie, construcții și politici investiționale 

(N. Sîrbu). 

    4.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa).   

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat: 

 

 
 

VIZAT:  

Serviciul juridic                                             I. Malic    

Direcția finanțe                                                V. Manoli 

Vicepreședintele raionului                                I. Ursu 

Direcția învățămînt                                           I. Certan      

Direcția economie,  

construcții și politici investiționale                    N. Sîrbu                                           

 



 

Notă informativă 

la  proiectul  deciziei „Cu privire  la alocarea 

 mijloacelor financiare din componenta raională” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile  urmărite                              

        Proiectul deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

componenta raională”  a fost elaborat de către Direcţia finanţe în coordonare cu 

Direcția învățămînt și are ca scop stabilirea direcțiilor și modul de repartizare a 

mijloacelor financiare din componenta raională. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

       Proiectul deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor din componenta 

raională”  prevede finanțări suplimentare a instituțiilor de învățămînt pentru 

îmbunătățirea condițiilor de educație. 

 

III.  Fundamentarea economică financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare, 

deoarece la elaborarea bugetului raional pe anul 2018 a fost aprobată componenta 

raională în sumă de 8218,0 mii lei, care urmează a fi repartizată instituțiilor de 

învățămînt în baza deciziei Consiliului raional. 

IV. 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 secţiunea „Consultări publice 

ale proiectelor.” 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef  al Direcţiei finanţe                                     Vera  MANOLI 

 

 


