
 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 Ș E N I

DECIZIE  nr. 1/
din       martie 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 și completările  ulterioare, art. 28 al Legii nr.
397/2003 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările   ulterioare,
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  23,8  mii  lei  (Eco 222990)  Direcției  generale  asistență  socială
pentru Serviciul social ”Pachet alimentar”.
     2. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 358,9 mii lei (Eco 21) Direcției generale asistență socială pentru
Serviciul social Asistența personală.
     3. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  30,0  mii  lei  (Eco  337110)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru procurarea materialelor necesare la fabricarea mobilierului la Centrul de zi pentru
copii ”Vestea Bună”.
     4. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri a Centrului de plasament
pentru persoane vârstnice și adulte Micleușeni cu 10,5 mii  lei (Eco 142310) mijloace
încasate de la prestarea serviciilor cu plată și se direcționează la ”Alte cheltuieli” (Eco
281900).
     5. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri a Centrului de zi pentru copii
”Bunvolentia” cu 4,3 mii lei (Eco 142245) și se direcționează pentru ”Alte cheltuieli”
(281900).
     6. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 228,8 mii lei inclusiv 192,7 mii lei (Eco 222120), 30,9 mii lei (Eco
331110) și 5,2 mii lei (Eco 222190) mijloace alocate în luna decembrie 2021 de către
prestatorul  de  servicii  de  alimentație  a  copiilor  și  nerepartizate  primăriilor,  conform
anexei nr. 1.
     7. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 153,7 mii lei (Eco 22) mijloace alocate în luna decembrie 2021 de
către  prestatorul  de  servicii  de  alimentație  a  copiilor  și  nerepartizate  instituțiilor  de
învățământ, conform anexei nr. 2.
     8. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional la compartimentul
”Ocrotirea  sănătății”,  100,0  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru procurarea produselor lactate pentru copii cu vîrsta pînă la 1 an din grupul de risc
de către  Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni.
     9. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri a Gimnaziului ”Ion Creangă”
Micleușeni  cu  38,2  mii  lei,  inclusiv  18,5  mii  lei  (Eco  142310)  și  19,7  mii  lei  (Eco
144124), mijloace încasate de la implementarea proiectelor pentru dezvoltarea zonelor
rurale GAL-ul Plaiul Codrilor și LRADE pentru Moldova Rurală și se direcționează după



cum urmează: 15,0 mii lei (Eco 222140), 3,5 mii lei (Eco 222110) și 19,7 mii lei (Eco
314110).
     10. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul raional pentru anul 2022 la
compartimentul  ”Ocrotirea  sănătății”,  1970,0  mii  lei  (Eco  319110)  Aparatului
președintelui  raionului  pentru  construcția  cazangeriei  la  Instituția  Medico-Sanitară
Publică Spitalul raional Strășeni.
     11.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional  pentru  anul  precedent,  463,0  mii  lei  (Eco  319110)  Aparatului  președintelui
raionului  pentru  construcția  cazangeriei  la  Instituția  Medico-Sanitară  Publică  Spitalul
raional Strășeni.
     12. Se majorează cu 1600,0 mii lei (Eco 144224) planul de finanțare la partea de
venituri,  mijloace  încasate  din  donații  voluntare  pentru  cheltuieli  capitale  din  surse
externe și se direcționează pentru construcția cazangeriei la Instituția Medico-Sanitară
Publică Spitalul raional Strășeni
     13. Se majorează cu 35,0 mii lei (Eco 142320) planul de finanțare la partea de venituri
a  Gimnaziului  ”Mihai  Viteazul”,  mijloace  încasate  de  la  plata  pentru  locațiune  și  se
direcționează la ”Alte cheltuieli” (Eco 222990).
     14.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional pentru anul precedent, 250,0 mii lei (Eco 293000) Primăriei Scoreni, contribuția
Consiliului  raional  la  implementarea  proiectului  ”Îmbunătățirea  și  dezvoltarea
infrastructurii economice publice rurale”.
     15.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional  pentru  anul  precedent,  42,0  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului  președintelui
raionului pentru procurarea medicamentelor și consumabililor necesare pentru susținerea
pacienților cu maladii oncologice.
    16. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  200,0  mii  lei  (Eco  293000)  Primăriei  Greblești,  contribuția
Consiliului raional la implementarea proiectului investițional de reparație a clădirii Casei
de  cultură  din  localitate  în  parteneriat  cu  Agenția  de  Intervenție  și  Plăți  pentru
Agricultură.
    17. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul  precedent,  393,0 mii  lei  (Eco 272600) Aparatului  președintelui  raionului,
pentru susținerea financiare, inclusiv:
-  75,0  mii  lei   pentru  susținerea  financiară  a  membrilor  familiilor  căzuți  (decedați),
invalizilor  și  răniților  participanți  în  acțiunile  de  luptă  pentru  apărarea   integrității  și
independenței Republicii Moldova, în mărime de 3,0 mii lei, conform anexei nr. 3;
- 318,8 pentru susținerea financiară a participanților în acțiunile de luptă pentru apărarea
integrității  și  independenței  Republicii  Moldova,  în  mărime  de  0,4  mii  lei,  conform
anexei nr. 4;
    18. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 43,5 mii lei (Eco 293000) Primăriei Ghelăuza pentru amenajarea
teritoriului Grădiniței Ghelăuza.
    19. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  120,0  mii  lei  (Eco 254000)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a Oficiului medicului de familie s. Huzun.
    20. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  200,0  mii  lei  (Eco 311120)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru elaborarea și expertizarea documentației de proiect pentru restaurarea Bisericii de
lemn din satul Vorniceni.
    21. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  150,0  mii  lei  (Eco 311120)  Aparatului  președintelui  raionului



pentru  elaborarea  proiectului  tehnic  pentru  reparația  capitală  a   acoperișurilor  la
Gimnaziul Căpriana.
    22. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  10,0  mii  lei  (Eco  311120)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru elaborarea documentației de proiect la Gimnaziul Roșcani (reparația acoperișului).
    23. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent  700,0 mii lei (Eco 318110) Direcției generală educație și cultură
pentru dotarea Centrului de odihnă și agrement pentru copii ”Divertis” cu mobilier.
    24. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 50,0 mii lei (Eco 281900) Centrului Raional de Tineret Strășeni,
contribuția Consiliului raional la desfășurarea Programului raional de Granturi destinat
organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă a tinerilor.
     25.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional  pentru  anul  precedent,  200,0  mii  lei  (Eco  311120)  Primăriei  Roșcani  pentru
reparația a două holuri la Casa de cultură din localitate.
    26. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 300,0 mii lei (Eco 311120) Casei Raionale de Cultură Strășeni
pentru reparația scării din partea stângă.
    27. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul  precedent,  333,4 mii  lei  (Eco 312110) Aparatului  președintelui  raionului,
contribuția Consiliului raional pentru elaborarea studiului de fezabilitate și conectarea a 7
localități la stația de epurare/pompare din municipiul Strășeni.  
   
 28. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  150,0  mii  lei  (Eco  293000)  Primăriei  Dolna,  contribuția
Consiliului raional la gazificarea și construcția sistemului de încălzire a instituției.
    29. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  100,0  mii  lei  (Eco 311120)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru  reparația  capitală  a  scărilor  exterioare  și  reparația  acoperișului  la  Oficiul
Medicului de Familie din orașul Bucovăț.
    30. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  10,7  mii  lei  (Eco  281900)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru  achitarea  datoriei  pentru  serviciile  de  supraveghere  de  autor  a  obiectului
”Proiectarea  reparației  capitale  a  acoperișului  Liceului  Teoretic  ”Universul”  din  s.
Scoreni”.
    31. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 6,4 mii lei (Eco 311120) Aparatului președintelui raionului pentru
expertiza tehnică a blocurilor de dormitoare 2B și 2C a Centrului de odihnă și agrement
pentru copii și tineret ”Divertis” din municipiul Strășeni.
    32. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent, 9,0 mii lei (Eco 311120) Aparatului președintelui raionului pentru
actualizarea  documentației  de  execuție  pentru  construcția  acoperișului  a  Centrului  de
odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis” din municipiul Strășeni (Blocul 2A).
    33. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  100,0  mii  lei  (Eco 311120)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru actualizarea documentației de execuție pentru reparația capitală a blocurilor de
dormitoare  a  Centrului  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și  tineret  ”Divertis”  din
municipiul Strășeni (blocurile de dormitoare 2A, 2B și 2C).
    34. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent,  77,8  mii  lei  (Eco  313110)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru construcția gardului din panouri prefabricate, ornamentate din beton, la imobilul
cu numărul cadastral 8001112027 din str. Ștefan cel Mare nr. 109, municipiul Strășeni.



    35. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru anul precedent  280,0 mii lei (Eco 293000) primăriei Romanești pentru finisarea
lucrărilor de reparația capitală a primăriei.
    36. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent   350,0 mii  lei  (Eco 311120)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru  elaborarea  și  verificarea  documentației  de  proiect  pentru  reparația  capitală  și
eficientizarea energică a blocurilor Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul raional
Strășeni.
     37.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional  pentru  anul  precedent   115,0  mii  lei  (Eco  222500)  Aparatului  președintelui
raionului pentru achitarea datoriei pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă creată
în luna decembrie 2021.
    38. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent   150,0 mii  lei  (Eco 254000)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru  lucrări  de  alimentare  cu  gaze  naturale  și  montarea  sistemului  de  încălzire  a
blocului administrativ a Oficiului medicului de familie Scoreni.
    39. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri a Centrului de zi pentru copii
”Bunvolentia” cu 12,0 mii lei (Eco 193131) mijloace alocate de către primăria Cojușna și
se direcționează pentru ”Alte cheltuieli” (281900). 
    40.   Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional pentru anul precedent  150,0 mii lei (Eco 314110) primăriei Negrești, contribuția
Consiliului raional la implementarea proiectului investițional ”Procurarea unui tractor cu
6 utilaje de lucru” în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
    41. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional
pentru  anul  precedent   150,0 mii  lei  (Eco 254000)  Aparatului  președintelui  raionului
pentru  reparația  blocurilor  sanitare  și  a  sistemei  de  încălzire  la  Instituția  Medico  -
Sanitară Publică Centrul Sănătate Micăuți.
     42.  Se alocă,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul  executării  bugetului
raional pentru anul precedent  47,6 mii lei (Eco 313110) Direcției generale educație și
cultură pentru iluminatul stradal la Centrul de agrement și odihnă pentru copii și tineret
”Divertis”.
    43. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-40  ale prezentei
decizii, vor perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
    44. Direcția finanțe va finanța cheltuielile menționate în prezenta decizie pe măsura
prezentării documentelor confirmative. 
    45. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii Direcţia
finanţe, contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului.
    46.  Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  preşedintelui
raionului (V. Jardan).
    47.  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:                                                                                  
Direcţia finanţe                                                                                    
Contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului                           



                          Anexa  nr. 1
la  Decizia Consiliului raional Străşeni

     nr. 1/     din       martie  2022

Lista 
primăriilor cărora li se restituie serviciile comunale

                                                                                                                    
Nr d/o Denumirea primăriei gaze combustibil salubrizare Total

mi lei
1. Căpriana 18,5 1,3 19,8
2. Codreanca 4,2 4,2
3. Cojușna 7,5 3,6 11,1
4. Gălești 3,2 3,2
5. Lozova 13,0 13,0
6. Micăuți 7,5 7,5
7. Micleușeni 1,2 1,2
8. Negrești 1,1 1,1
9. Onești 1,9 1,9
10. Pănășești 8,1 0,3 8,4
11. Rădeni 22,6 22,6
12. Recea 1,3 1,3
13. Scoreni - -
14. Sireți 8,0 8,0
15. Voinova - -
16. Vorniceni 2,2 6,1 8,3
17. Zubrești 2,7 2,7
18. Chirianca 2,1 2,1
19. Dolna - -
20. Ghelăuza 4,8 4,8
21. Greblești 11,3 11,3
22. Romănești 1,4 1,4
23. Roșcani 7,6 7,6
24. Tătărești 2,3 2,3
25. Țigănești 3,0 3,0
26. Bucovăț 3,3 3,3
27. Strășeni 78,7 78,7

Total 192,7 30,9 5,2 228,8
                                                                                                                                
     



                          Anexa nr. 2
la  Decizia Consiliului raional Străşeni

   nr. 1/     din         martie  2022

Lista 
instituţiilor de învăţământ cărora li se restituie serviciile comunale

                                                                                                                    

Nr. d/o Denumirea instituţiei 
Apă și

canalizare
Salubrizare Gaze 

Total 
mi lei

1. Gimnaziul "Ion Creangă" Micleușeni 1,2 1,2
2. Gimnaziul "Mihai Viteazul" Strășeni 14,2 1,7 109,0 124,9
3. Liceul Teoretic Zubreşti 3,4 3,4
4. Liceul Teoretic Romăneşti 0,8 0,8
5. Liceul Teoretic „Universul” Scoreni 2,0 7,1 9,1
6. Liceul Teoretic  "Mihai Eminescu" 

Strășeni 2,4 2,4
7. Liceul Teoretic „Nicolai Nekrasov” 

Strășeni 0,8 0,8
8. Liceul Teoretic ”Alecu Russo” 

Cojușna 1,8 1,8
9. Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor 

Vornicescu” Lozova 5,7 5,7
10. Liceul Teoretic  Sireţi                        2,0 2,0
11.   Liceul Teoretic  "Ion Inculeţ"   

Vorniceni 1,6 1,6
TOTAL 15,4 6,1 132,2 153,7

                                                                                                                                
     



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, Președintele raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 60 din Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar–fiscale  nr.  181/2014,  cu  modificările  ulterioare,  art.  28  al  Legii  nr.  397/2003  privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
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
Principalele prevederi a proiectului de decizie ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din
bugetul raional” vor asigura soluționarea unor demersuri parvenite în adresa președintelui raionului.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  proiectului  de decizie  „Cu privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare  din bugetul
raional” va suporta cheltuieli în sumă de 8028,9  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.100/2017  cu  privire  la  actele
normative,  proiectul deciziei  ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional”,
proiectul  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Direcția  finanțe,  contabilul-șef  al  Aparatului
președintelui raionului, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 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. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
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  concordanță  cu  Legea  nr.  397/2003  privind  finanțele  publice  locale  și  Legii  finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. 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                                                       
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