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DECIZIE  nr 3/23 
din  25 august   2017 

 Proiect 
Cu privire la modificarea 
 bugetului raional pe anul 2017 
 

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările 
ulterioare, art. 26  al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 
publice locale, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE: 

 
     1. Se alocă 15,0 mii lei Bibliotecii Publice „M. Sadoveanu”, din contul 
mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului  raional pe anul 2016, 
pentru achiziţionarea a 5 tablete pentru filiala de carte românească. 
     2. Se alocă 25,5 mii lei Direcţiei învăţămînt, din contul mijloacelor constituite 
în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, pentru achitarea burselor 
studenţilor înscrişi la studii în instituţiile de învăţămînt superior, colegii din 
Republica Moldova. 
     3. Se micşorează cu 48,5 mii lei cheltuielile prevăzute în planul de finanţare a 
Direcţiei învăţămînt inclusiv 33,5 mii lei pentru procurarea mărfurilor de uz 
gospodăresc şi 15,0 mii lei pentru procurarea mijloacelor fixe şi se majorează cu 
48,5 mii lei cheltuielile de personal. 
     4. Se alocă 121,0 mii lei Direcţiei învăţămînt, din contul mijloacelor constituite 
în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, pentru achitarea datoriei 
pentru combustibilul achiziţionat şi neachitat în anul 2017 după cum urmează: 
- Gimnaziul Ţigăneşti 29,0 mii lei; 
- Gimnaziul Bucovăţ 92,0 mii lei 
     5. Se alocă 5,0  mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, pentru acoperirea 
parţială a cheltuielilor de participare la Campionatul mondial de triatlon forţă, în 
luna iunie 2017, a dlui Balaban Leonid s. Lupa-Recea com. Codreanca. 
     6. Se majorează cu 732,6 mii lei componenta raională, mijloace alocate şi 
nevalorificate în anul 2016 din contul transferurilor cu destinație specială se 
micşorează cu suma menţionată suma soldului disponibil înregistrată la finele 
anului precedent. 
     7. Se alocă 150,0  mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor 
constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, pentru 
procurarea mobilierului la Casa de cultură s. Recea. 
     8. Se alocă 58,7 mii lei L.T. ”N. Vornicescu”, din contul mijloacelor constituite 
în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, pentru achitarea datoriei 
pentru combustibilul consumat de către şcoala primară Stejăreni. 



     9. Se majorează cu 15,0 mii lei planul de finanțare a Direcției îmvățămînt, 
venituri colectate pentru eliberarea certificatelor și actelor de studii. 
     10. În legătură cu modificarea organigramei și a statelor de personal se 
micșorează planul de finanțare cu 24, 2 mii lei a Serviciului auxiliar la retribuirea 
muncii.  
     11. În legătură cu modificarea organigramei și a statelor de personal a Direcției 
finanțe, se micșorează planul de finanțare cu 18, 4 mii lei la retribuirea muncii și se 
majorează planul de finanțare la retribuirea muncii a Serviciului juridic. 
     12. În legătură cu modificarea organigramei și a statelor de personal a Direcției 
agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului se majorează cu 78, 3 mii lei 
planul de finanțare a Direcției economie, construcții și politici investiționale. 
     13. În legătură cu modificarea organigramei și a statelor de personal a 
Aparatului președintelui se micșorează cu 64, 7 mii lei planul de finanțare. 
     14. În legătură cu modificarea organigramei și a statelor de personal se 
micșorează cu 64, 3 mii lei planul de finanțare a Serviciului relații funciare și 
cadastru. 
     15. Se micșorează cu 3,0 mii lei planul de finanțare a Direcției învățămînt, la 
compartimentul desfășurarea examenelor și se majorează cu 3,0 mii lei la 
compartimentul cheltuielile de personal. 
     16. Se micșorează cu 78,0 mii lei planul de finanțare a Secției Cultură, turism, 
tineret și spor la compartimentul servicii de sport și cultură fizică și se majorează 
cu 78,0 mii lei planul de finanțare la compartimentul servicii pentru tineret. 
     17.  În legătură cu modificarea organigramei şi a statelor de personal a 
Serviciului juridic se majorează cu 74,9 mii lei planul de finanţare pe anul 2017. 
     18.  Se micșorează cu 7,0 mii lei planul de finanţare a Centrului Militar 
Teritorial Strășeni  la compartimentul „Cheltuieli de personal” şi se majorează cu 
7,0 mii lei la compartimentul „Bunuri şi servicii”. 
     19.  Se alocă 17,6 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor 
prevăzute în bugetul raional la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru 
procurarea unui electrocardiograf la Instituția Medico-Sanitară Publică  Centrul de 
Sănătate Zubreşti. 
     20.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, 
şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan), 
contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului şi vicepreşedinţii preşedintelui 
raionului. 
    21. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                      
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU 
 
VIZAT: 
 Direcţia finanţe                                     V. Manoli 
Serviciul juridic:                                     I. Malic 




