
                                                                                                                             

PREPUBLICA MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      

DECIZIE  nr. 6/
din   30 octombrie  2020

Cu privire la modificarea                                                                       Proiect   
bugetului raional pentru anul 2020

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  contul  mijloacelor  prevăzute  în  bugetul  raional  pentru
organizarea  odihnei  de  vară  a  copiilor  și  adolescenților,  1182,5  mii  lei  (Eco
222990) Direcției învățământ pentru acoperirea deficitului înregistrat în anul 2020
în următoarele instituții de învățământ:
- Gimnaziul Gălești     - 43,6 mii lei (Eco 22);
- Gimnaziul Țigănești  - 37,5 mii lei (Eco 22);
- Gimnaziul Roșcani    - 208,5 mii lei (Eco 22);
- Gimnaziul Dolna       - 151,6 mii lei (Eco 22);
- Gimnaziul Bucovăț    - 275,2 mii lei (Eco 22);
- Gimnaziul Onești       - 466,1 mii lei (Eco 22).
     2. Se micșorează planul de finanțare la partea de venituri (Eco 142310) și
cheltuieli  cu 500,0 mii lei (Eco  222990),  mijloace prevăzute în buget de la plata
pentru foile de odihnă a copiilor.
     3. Se micșorează planul de finanțare la partea de venituri cu 550,0 mii lei (Eco
144222),  donații  voluntare pentru cheltuieli  capitale din surse externe, mijloace
donate  de  către  Consiliul  Județean  Vaslui,  România  pentru  implementarea
proiectului ”Reconstrucția capitală a acoperișului la blocul 3C la Instituția Medico-
Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni (Eco 311120)”.
     4. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la
compartimentul  ”Ocrotirea  sănătății”,    22,1  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului
președintelui  raionului  pentru  conectarea  la  rețelele  de  apă  și  canalizare
centralizată a Oficiului medicului de familie, s. Negrești.
     5. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la
compartimentul  ”Ocrotirea  sănătății”,   70,1  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului
președintelui raionului pentru achitarea datoriei față de SRL ”Nobil Construcție”
pentru lucrările de conectare a Oficiului medicului de familie, s. Roșcani la rețeaua
de gaze naturale.



     6. Se alocă, 400,0 mii lei (Eco 312120), din contul mijloacelor prevăzute în
buget  pentru  Fondul  rutier,  Aparatului  președintelui  raionului  pentru  reparația
capitală a drumului Caraciobanu mun. Strășeni.
      7. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe  anul  2019,    1000,0  mii  lei  (Eco  319210)  Aparatului  președintelui
raionului pentru construcția Școlii sportive, mun. Strășeni.
     8. Se micșorează cu 110,0 mii lei (Eco 319210) planul de finanțare la partea de
cheltuieli a Casei Raionale de Cultură și se direcționează pentru construcția Școlii
sportive, mun. Strășeni.
    9. Se micșorează cu 155,0 mii lei (Eco 319210) planul de finanțare la partea de
cheltuieli  a  compartimentului  ”Serviciului  de  sport  și  cultură  fizică”  și  se
direcționează pentru construcția Școlii sportive, mun. Strășeni.
    10. Se micșorează cu 531,0 mii lei (Eco 319210) planul de finanțare la partea de
cheltuieli  a  Direcției  asistență  socială  și  protecție  a  familiei  și  se  direcționează
pentru construcția Școlii sportive, mun. Strășeni.
     11. Se micșorează cu 14,0 mii lei (Eco 319210) planul de finanțare la partea de
cheltuieli a Bibliotecii Publice Raionale ”Mihail  Sadoveanu” și se direcționează
pentru construcția Școlii sportive, mun. Strășeni.
     12. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional pe anul 2019,    115,0 mii lei (Eco 222990) Direcției asistența socială și
protecție a familiei pentru Serviciu social ”Pachet alimentar” .
     13. Se micșorează cu 190,0 mii lei (Eco 319210) planul de finanțare la partea de
cheltuieli a Direcției finanțe și se direcționează pentru construcția Școlii sportive
mun. Strășeni.
     14. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la
compartimentul  ”Alte  cheltuieli”,  90,0 mii  lei  (Eco 313110)  primăriei  comunei
Lozova , contribuție la implementarea proiectului finanțat de Agenția de Intervenții
și Plăți pentru Agricultură  în cadrul măsurii nr. 1 ”Îmbunătățirea și dezvoltarea
infrastructurii economice publice rurale”, conform prevederilor Hotărîrii de Guve
rn  nr.  476/2019  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea
subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural.
    15. Se alocă, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la
compartimentul  ”Alte  cheltuieli”,  44,1  mii  lei  (Eco  254000)  Aparatului
președintelui raionului pentru reparația tavanului la Oficiului medicului de familie
s. Huzun,  com. Micleușeni.
    16.  Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  prevăzute  în  bugetul  raional  pentru
organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților 406,0 mii lei (Eco 222990),
după cum urmează:
- Gimnaziului Roșcani 55,0 mii lei (Eco 311120) pentru schimbarea covorului de
pe terenul sportiv;
-  Liceului  Teoretic  ”Mihai  Eminescu”,  or.  Strășeni  38,0  mii  lei  (Eco  312110)
pentru remedierea lucrărilor și aplicarea covorului sintetic pe terenul sportiv;
-  Liceului  Teoretic  ”Nicolai  Nekrasov”,  or.  Strășeni  60,0 mii  lei  (Eco 314110)
pentru procurarea tablei interactive;



                                                                                                                             

- Liceului Teoretic Sireți 63,0 mii lei (Eco 314110) pentru procurarea  a două seturi
de mobilă;
- Liceului Teoretic  ”Ion Vatamanu”, or. Strășeni 60,0 mii lei (Eco 311120) pentru
procurarea tablei interactive;
- Liceului Teoretic ”Ion Inculeț”, s. Vorniceni 130,0 mii lei (Eco 312110) pentru
construcția gardului la terenul de sport.
17. Se micșorează cu 201,3 mii lei (Eco 142320), (Eco 222990) planul de finanțare
la partea de venituri și cheltuieli, mijloace neîncasate la Direcția învățământ, pentru
plata locațiunii bunurilor patrimoniului public de la Societatea Privată pe Acțiuni
”PONTEM”.
   18. Se micșorează cu 1472,9 mii lei (Eco 311120) planul de finanțare la partea de
cheltuieli a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis” și se
majorează cu 1472,9 mii lei (Eco 311120) a Aparatului președintelui raionului.
    19. Se micșorează cu 820,0 mii lei planul de finanțare pe transportul școlar
finanțat  din  componenta  raională  și  respectiv  se  restabilește  în  componenta
raională suma de 820,0 mii lei.
      20. Beneficiarii de mijloacele financiare alocate, indicați în pct. 1-18  ale
prezentei decizii, vor perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
      21. Direcția finanțe va finanța cheltuielile menționate în prezenta decizie pe
măsura prezentării documentelor confirmative. 
      22. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii,
şeful  Direcţiei  finanţe  (V.  Manoli),  Vicepreședintele  raionului  (I.  Ursu),  şeful
Direcţiei  învăţămînt  (I.  Certan),  șeful  Direcției  economie,  construcții  și  politici
investiționale (N. Sîrbu), contabilul-şef  al Aparatului preşedintelui  raionului (V.
Gobja).
     23.  Controlul  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  preşedintele
raionului (P. Tamaciuc).

 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                                          I. Malic
Vicepreședintele raionului                            I. Ursu
 Direcţia finanţe                                            V. Manoli
Direcția învățămînt                                        Iu. Certan
Șeful Direcției economie, 
construcții și politici investiționale                N. Sîrbu
Contabil-șef, Aparatului președintelui 
raionului                                                         V. Gobja



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Bugetului raional pentru anul 2020”

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
Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la modificarea Bugetului raional pentru
anul 2020” este asigurarea soluționării unor demersuri parvenite în adresa președintelui raionului.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020”
va suporta cheltuieli din diferite surse în sumă de 646,5 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 modificarea Bugetului raional pentru anul 2020”  a fost
avizat  de către  Serviciul  juridic,  vicepreședintele  raionului,  Direcția  finanțe,  Direcția  economie,
construcții și politici investiționale, 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. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității 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

 


