
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă  E N IȘ

DECIZIE  nr. 7/
din      decembrie  2022

PROIECT
Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare din Bugetul raional 

         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 Legii nr. 397/2003 privindș
finanţele publice locale, cu modificările i completările  ulterioare,  examinând nota informativă,ș
Consiliul raional DECIDE:

    1. Se majorează planul de mijloace financiare la partea de venituri a Institu iei Publice Liceulț
Teoretic “Ion Incule ” Vorniceni (Eco 142320) cu suma de 5,8 mii lei, mijloace financiare achitateț
pentru servicii de loca iune i se distribuie la partea de cheltuieli a institu iei pentru procurareaț ș ț
altor materiale (Eco 339110).  
    2. Se alocă din programul Servicii de suport (ECO 281900) mijloace financiare în sumă de 35,1
mii  lei,  Aparatului  pre edintelui  raionului,  pentru  cș onstruc ia  unui  segment  de  canalizareț
exterioară la Institu ia Medico-Sanitară Publicăț  Centrul de Sănătate Lozova.
    3. Se majorează planul de mijloace financiare la cheltuieli de personal a Centrului de odihnă iș
agrement  pentru copii  i  tineret  ș “Divertis” (ECO 21) cu suma de 52,4 mii lei,  în legătură cu
cre terea  valorii  de  referin ă  i  se  mic orează  planul  de  mijloace  financiare  a  Serviciuluiș ț ș ș
management al curriculei i formare profesională de la capitolul cheltuieli de personal cu suma deș
52,4 mii lei (ECO 21).
    4. Se alocă din programul Servicii de suport (ECO 281900) mijloace financiare în sumă de 23,2
mii lei, Casei Raionale de Cultură, pentru lucrări de repara ie a sistemului electricț .
    5. Se majorează planul de mijloace financiare la cheltuieli de personal a Casei Raionale de
Cultură (ECO 21) cu suma de 15,0 mii  lei,  în  legătură  cu cre terea  valorii  de referin ă  i  seș ț ș
mic orează planul de mijloace financiare a Sec iei construc ii i transport la capitolul cheltuieli deș ț ț ș
personal cu suma de 15,0 mii lei (ECO 21).
    6. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indica i în pct. 1-5 ale prezentei decizii, vorț
perfecta documentele necesare pentru finan area cheltuielilor.ț
    7.  Sec ia  finan e va ajusta  bugetul  raional  la partea de venituri  i  cheltuieli  i  va asiguraț ț ș ș
finan area  cheltuielilor  men ionate  în  prezenta  decizie  pe  măsura  prezentării  documentelorț ț
confirmative.
    8. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şefa Secţiei finanţe,
vicepre edintele raionului, Direcţia generală educa ie.ș ț
    9. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (V. Jardan).
    10. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                      
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                             Nina  RUSU

VIZAT:
Serviciul juridic                                                 
Vicepre edintele raionului                                 ș
Secţia finanţe                                                     
Direc ia generală educa ie                                  ț ț
Serviciul financiar-administrativ,
Aparatul pre edintelui raionului                         ș



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Sec 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
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 60 din Legea finan elor publice i responsabilită iiț ș ț
bugetar–fiscale  nr.  181/2014,  cu  modificările  ulterioare,  art.  28  al  Legii  nr.  397/2003  privind
finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.ț ș
Finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  alocarea  mijloacelor  financiareț
suplimentare institu iilor publice pentru solu ionarea demersurilor înregistrate pe parcursul anului iț ț ș
care nu au fost incluse în bugetul aprobat.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la  modificarea bugetului raional pentru
anul 2022” va asigura solu ionarea unor demersuri ț înregistrate în adresa Consiliului raional.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022”
va majora cheltuielile  pe diferite  programe cu suma de  35,1 mii lei  i  se vor majora veniturileș
raionale cu suma de 58,3 mii lei, mijloace financiare care vor fi direc ionate Liceului Teoretic “Ionț
Incule ” Vorniceni care a solicitat aceste majorări în baza unui demers.ț
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  modificarea  bugetului  raional  pentru  anul  2022”,
proiectul a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepre edin ii raionului, Sec ia finan e, Direc iaș ț ț ț ț
generală educa ie, Serviciul financiar-administrativ al Aparatului pre edintelui raionului, secretarăț ș
interimară a Consiliului raional.
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 normelor 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 proiectul  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 elorț ț ș ț
publice i responsabilită ii bugetar – fiscale nr. 181/2014. Structura i con inutul actului corespundș ț ș ț
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.

efa Sec iei finan eȘ ț ț                                                                      Valeria SCHIRLIU      


