
 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. 4/
din  30   septembrie  2022

Cu privire la modificarea bugetului                                                                                                    
raional pentru anul 2022

                                                                                        Proiect

         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,  examinând nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:

      1. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 5,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru servicii de supraveghere tehnică la executarea lucrărilor
“Construcția Școlii sportive pentru elevi din municipiul Strășeni”(Etapa I).
      2. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 16,8 mii lei
Aparatului președintelui raionului, pentru expertiza tehnică a blocurilor nefinisate (K) și (H) la
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni.
      3. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 36,5 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  elaborarea  documentației  de proiect  pentru reparația
capitală și eficientizare energetică a blocului (B) - terapie a Instituției Medico-Sanitare Publice
Spitalul raional Strășeni.
      4. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 35,1 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru construcția  unui  segment  de canalizare  exterioară  la
Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova.
      5. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 50,0 mii lei,
Instituției  Publice  Liceul  Teoretic  “Ion  Vatamanu”  din  municipiul  Strășeni,  pentru  achitarea
serviciului  managerului  de  proiect  pentru  anul  2022  (contribuție  la  proiect  din  partea
Beneficiarului  proiectului  –  Consiliul  raional  Strășeni)  angajat  de  Instituția  Publică  Liceul
Teoretic “Ion Vatamanu” municipiul Strășeni. 
      6. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 100,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  reparația  acoperișului  și  a  sistemului  de  scurgere  a
apelor pluviale la Oficiul medicilor de familie din s. Drăgușeni.
      7. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 100,0 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  reparația  acoperișului  și  a  sistemului  de  scurgere  a
apelor pluviale la Oficiul medicului de familie din s.  Zămcioji.
      8. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 433,1 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  construcția  acoperișului  blocului  de pediatrie  ,,B” la
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni.
      9. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 13,2 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  servicii  de  verificare  a  Proiectului  ,,Reparația
drumurilor L408 – Codreanca – Onești,  km 1,765 – 6,0 și L 438.1, drum de acces spre satul
Tigănești, km 0 – 2,6”.
      10. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 8,2 mii lei,
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru  Servicii  de  expertiză  tehnică  a  blocurilor  Spitalului
raional Strășeni din satul Cojușna.
      11. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 50,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru construcția rețelei termice a Instituției Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Vorniceni.
      



     12. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 10,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru reconstrucția rampei de acces la Oficiul Medicului de
familie satul Dolna.
      13. Se majorează planul de mijloace financiare la partea de venituri a Consiliului raional
Strășeni (Eco 193131) cu suma de 135,0 mii lei,  mijloace financiare de la Primăria Vorniceni
Aparatului  președintelui  raionului,  pentru elaborarea  proiectului  de execuție  pentru executarea
lucrărilor de restaurare a bisericii din lemn din satul Vorniceni.
      14. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 22,8 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru expertizarea proiectului de execuție pentru executarea
lucrărilor de restaurare a bisericii din lemn din satul Vorniceni (Eco 222990).
      15. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 15,9 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru servicii de supraveghere tehnică și verificarea calității la
executarea  lucrărilor  ,,Reparația  capitală  a  rețelelor  termice  exterioare  la  Instituția  Medico-
Sanitară  Publică Spitalul  raional  Strășeni  din  str.  T.  Ciorba  11/1,  municipiul  Strășeni (Eco
222990).
      16. Se alocă din soldul disponibil (Eco 930000) mijloace financiare în suma de 150,0 mii lei,
Aparatului președintelui raionului, pentru servicii de audit financiar a contractului de antrepriză la
obiectul ,,Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-
Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni” (Eco 222990).
      17. Se majorează planul de mijloace financiare la partea de venituri a Consiliului raional
Strășeni (Eco 339210) cu suma de 3,0 mii lei, mijloace financiare din realizarea metalului uzat de
pe teritoriul Instituției Publice Liceul Teoretic “Alecu Russo” Cojușna și se direționează la partea
de cheltuieli a instituției (Eco 222990).
      18. Se majorează planul de mijloace financiare la partea de venituri a Consiliului raional
Strășeni  (Eco 193111) cu  suma de 137,4 mii  lei,  mijloace  financiare  rambursate  de  Primăria
Cojușna  și  se  direționează  la  partea  de  cheltuieli  a  Instituției  Publice  Liceul  Teoretic  “Alecu
Russo” Cojușna pentru servicii și procurări (Eco k2  22, 31).  
      19. Se alocă  din  componenta  raională  suma de  100,0  mii  lei,  Aparatului  președintelui
raionului, pentru dotarea cu utilaj a terenului de fotbal al Instituției publice Liceul Teoretic “Mihai
Eminescu” din municipiul Strășeni (Eco 318110).

20. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-19 ale prezentei decizii, vor
perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.

21. Secția finanțe va ajusta bugetul raional la partea de venituri  și cheltuieli  și va asigura
finanțarea  cheltuielilor  menționate  în  prezenta  decizie  pe  măsura  prezentării  documentelor
confirmative.
      22. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreședinții
raionului, şefa Secţiei finanţe, șefa Direcţiei generală educație.
      23. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (V. Jardan).
      24. 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                                                 
Vicepreședintele raionului                                 
Vicepreședintele raionului                                 
Secţia finanţe                                                     
Direcția generală educație                                 



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

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Secția 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
Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la  modificarea bugetului raional pentru
anul 2022” va asigura soluționarea unor demersuri 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  1413,2 mii  lei.  În  rezultatul  executării
prezentului proiect de decizie se vor majora deasemenea și veniturile raionale cu suma de 275,4 mii
lei, care vor fi direcționate Instituției Publice Liceul Teoretic “Alecu Russo” Cojușna și Aparatului
președintelui raionului.
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  modificarea  bugetului  raional  pentru  anul  2022”,
proiectul a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședinții raionului, Secția finanțe, Direcția
generală educație, secretara interimară a 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. Constatările 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.

Șefa Secției finanțe                                                                     Valeria SCHIRLIU      


