
REPUBLICA MOLDOVA                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

 DECIZIE  nr. 
din 12  martie 2021 

Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare din bugetul raional                                                                                   Proiect
 
        În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul
raional DECIDE:

     1.  Se majorează planul de finanțare la partea de venituri a Gimnaziului ”Ion Creangă”, com.
Micleușeni cu 12,7 mii lei (Eco 144124) și la cheltuieli cu 12,7 mii lei (Eco 314110) mijloace
donate  la  implementarea  proiectului  finanțat  de  Ministerul  Afacerilor  Externe  a  Republicii
Moldova în cadrul Programului polonez de cooperare pentru dezvoltare Polish Aid.
    2. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,   24,0 mii lei (Eco 222990) pentru Serviciul social ”Pachet alimentar”.
     3. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,  13,8 mii lei (Eco 222990) Liceului Teoretic ”Alecu Russo”, s. Cojușna, mijloace
restituite de la alimentația elevilor  în anul 2020 și neutilizate.
     4. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul  2020,    9,3  mii  lei  (Eco 222990) Liceului  Teoretic  ”Mitropolit  Nestor  Vornicescu”,  s.
Lozova, mijloace restituite de la alimentația elevilor  în anul 2020 și neutilizate.
    5. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,   8,4 mii lei (Eco 222990)   Gimnaziului ”Ion Creangă”, com. Micleușeni,  mijloace
restituite de la alimentația elevilor  în anul 2020 și neutilizate.
    6. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul  2020,   14,9  mii  lei  (Eco  222990)  Liceului  Teoretic  Sireți,  mijloace  restituite  de  la
alimentația elevilor  în anul 2020 și neutilizate.
     7. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul  2020,    6,5  mii  lei  (Eco  222990)  Liceului  Teoretic  Zubrești,  mijloace  restituite  de  la
alimentația elevilor  în anul 2020 și neutilizate.
    8. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,   19,7 mii lei (Eco 222990) Liceului Teoretic ”Ion Inculeț”, s. Vorniceni, mijloace
restituite de la alimentația elevilor  în anul 2020 și neutilizate.
    9. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul  2020,   4,5  mii  lei  (Eco 222990) Liceului  Teoretic  Romănești,  mijloace  restituite  de la
alimentația elevilor  în anul 2020 și neutilizate.
     10. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020 ,  244,6 mii lei (Eco 222990) Primăriei Lozova, mijloace economisite de la alimentația
copiilor în legătură cu sistarea activității instituției preșcolare în perioada de reparație capitală.
    11. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru 
anul 2020,   285,0 mii lei  (Eco 312110) Aparatului  președintelui  raionului  pentru lucrări  de
amenajare a terenului de volei și baschet din satul Zubrești.
    12. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul  2020,   300,0 mii  lei  (Eco 311120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  lucrări  de
reparație și de amenajare a teritoriului la Grădinița de copii din satul Recea.
    13. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul  2020,   200,0 mii  lei  (Eco 313110) Aparatului  președintelui  raionului  pentru iluminatul
stradal în satul Micleușeni.
     14. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru



anul  2020,   71,4  mii  lei  (Eco  319120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  achitarea
responsabilului tehnic la Școala sportivă Strășeni.
     15. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul  2020,   34,1  mii  lei  (Eco   313120)  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  achitarea
lucrărilor de construcție a apeductului la gunoiștea mun. Strășeni.
    16. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020    800,0 mii lei (Eco  313120) Primăriei Sireți, contribuția Consiliului raional la lucrări
de iluminat public și parc fotovoltaic.
    17. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,   50,0 mii lei (Eco  222500) Primăriei Sireți contribuția Consiliului raional la lucrări
de amenajare a grădinițelor.
    18. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe
anul 2020  73,5 mii lei (Eco  311120) Direcției  generale educație și cultură pentru reparația
acoperișului Casei Raionale de Cultură.
   19. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020, 120,0 mii  lei  (Eco 222990) Primăriei  Pănășești,  contribuția  Consiliului  raional  la
elaborarea planului urbanistic.
     20. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020   328,0 mii lei (Eco 311120) Primăriei Romănești, contribuție a Consiliului raional la 
reparația capitală a noului sediu al primăriei.
    21. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,   400,0 mii lei (Eco 311120)  Primăriei Ghelăuza, contribuția Consiliului raional la
reparația Casei de cultură.
      22. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării  bugetului raional
pentru anul 2020,   299,0 mii lei (Eco 311120)  Primăriei Vorniceni pentru reparația capitală a
grădiniței de copii nr. 2 din localitate.
    23.Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,   120,0 mii lei (Eco 319110) Aparatului președintelui raionului pentru construcția
Oficiului Medicilor de Familie satul Huzun.
    24. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru
anul 2020,   79 mii lei (Eco 313110) Aparatului președintelui raionului pentru conectarea la gaz a
Oficiului Medicilor de Familie satul Dolna.
    25. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul ”Ocrotirea sănătății”
400,0 mii  lei  (Eco 311120) Instituției  Medico-Sanitare  Publice Centrul  de Sănătate  Strășeni,
contribuția Consiliului raional la reparația capitală a cabinetului radiologic.
    26. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-25  ale prezentei decizii, vor
perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
    27. Direcția finanțe va finanța cheltuielile menționate în prezenta decizie pe măsura prezentării
documentelor confirmative. 
    28. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei
finanţe  (V.  Manoli),  Vicepreședinții  raionului  (I.  Ursu,  V.  Croitor),  şeful  Direcţiei  generale
educație  și  cultură,  șeful  Direcției  economie  și  infrastructură,  contabilul-şef  al  Aparatului
preşedintelui raionului (V. Gobja).
    29.  Controlul  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  preşedintele  raionului  (P.
Tamaciuc).
   30. 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

AVIZAT:
Serviciul juridic:                                                    I. Malic
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Vicepreședintele raionului                                      I. Ursu
Vicepreședintele raionului                                      V. Croitoru
Direcţia finanţe                                                       V. Manoli
Direcția generală educație și cultură                       Iu. Certan
Direcția economie și infrastructură                          N. Sîrbu
Contabilul-șef al Aparatului 
președintelui raionului                                            V. Gobja



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
Proiectul  de  decizie  ”Cu privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare  din  Bugetul  raional”
prevede  alocarea  mijloacelor  financiare  întru  soluționarea  unor   probleme  abordate  în
demersurile  parvenite de la subdiviziunile Consiliului raional și instituțiile din subordine în
adresa președintelui raionului.
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 3905,7 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” a fost avizat de către Direcția finanțe, Serviciul juridic, vicepreședinții raionului,
Direcția generală educație și cutură, Direcția economie și infrastructură, 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 normele 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                                                  Vera MANOLI


