
                                                                                                                              

 
DECIZIE  nr.  

din 22 decembrie 2017  
 
Cu privire la rectificarea  bugetului raional                                              PROIECT 
 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 
completările  ulterioare,  art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările  ulterioare, Hotărîrii 
Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 ”Cu privire la condiţiile de salarizare a 
personalului din unităţile bugetare”, cu modificările și completările  ulterioare, 
Consiliul raional DECIDE: 
 
     1.  Se micşorează cu 28,4 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli de personal a 
Centrului militar şi se direcţionează după cum urmează: 
- 5,0 mii lei pentru procurarea carburanţilor; 
- 12,0 mii lei pentru achitarea serviciilor medicale; 
- 5,7 mii lei pentru procurarea materialelor de construcţie; 
- 5,7 mii lei pentru reparaţia autoturismului; 
     2.  Se micşorează cu 200,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi 
cheltuieli a L.T. „N. Vornicescu”, venituri planificate de la prestarea serviciilor cu 
plată şi neîncasate din cauza lipsei posibilităţii de alimentaţie a elevilor claselor 5-
9. 
    3.  Se micşorează cu 23,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri a 
Gimnaziului „M. Viteazul” în legătură cu neîncasarea veniturilor colectate de la 
darea în locaţiune a patrimoniului public şi respectiv se micşorează cu 23,0 mii lei 
planul de finanţare la partea de cheltuieli la compartimentul „Procurarea 
materialelor de uz gospodăresc”. 
     4. Se micşorează cu 35,0 mii lei planul de  finanţare la partea de venituri şi 
cheltuieli a Gimnaziului „M. Viteazul”, venituri planificate şi neîncasate şi 
respectiv se micşorează cu suma menţionată cheltuielile de alimentaţie a elevilor 
clasei 5-9. 
    5.  Se micşorează cu 60,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri a Casei 
raionale de cultură, venituri planificate şi neîncasate de la darea în locaţiune a 
patrimoniului public şi respectiv se micşorează cu suma menţionată cheltuielile de 
personal. 
    6.  Se micşorează cu 28,2 mii lei planul de finanţare a Secţiei cultură, turism, 
tineret şi sport inclusiv: 
- 3,9 mii lei de la servicii de telecomunicație; 
- 2,0 mii lei de la servicii de reparaţie curentă; 
- 1,2 mii lei de la formarea profesională; 
- 2,1 mii lei de la deplasări de serviciu; 
- 10,3 mii lei de la servicii neatribuite altor aliniate; 
- 3,0 mii lei de la procurarea maşinilor şi utilajelor; 



- 5,7 mii lei de la procurarea uneltelor şi inventarului gospodăresc şi se majorează 
cu cu 28,2 mii lei cheltuielile de personal. 
     7.  Se micşorează cu 12,0 mii lei planul de finanţare a Bibliotecii Publice „M. 
Sadoveanu” inclusiv: 
- 6,0 mii lei de la energia termică; 
- 6,0 mii lei de la servicii informaţionale şi se majorează cu 12,0 mii lei planul de 
finanţare la contribuţii de asigurări sociale. 
     8. Se micşorează cu 2,5 mii lei planul de finanţare a Centrului de zi pentru copii 
„Bunvolenţia” s. Cojuşna, inclusiv: 
- 1,5 mii lei de la procurarea mărfurilor de uz gospodăresc; 
- 1,0 mii lei  de la alte cheltuieli curente şi se majorează cu 2,5 mii lei planul de 
finanţare pe cheltuieli de personal (211180). 
      9.  Se alocă 14,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor 
prevăzute centralizat la capitolul „Ocrotirea sănătăţii” pentru finalizarea lucrărilor 
de schimbarea a reţelei electrice exterioare la „IMSP Centrul de sănătate Sireţi”. 
      10. Se micşorează cu 25,0 mii lei planul de finanţare a Direcţiei economie, 
construcţii şi politici investiţionale la articolul „Alte servicii comunale” şi se 
majorează cu 25,0 mii lei planul de finanţare pe şcoala sportivă, mijloace necesare 
pentru procurarea echipamentului de fotbal. 
     11.  Se majorează cu 70,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe 
donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi se direcţionează pentru organizarea şi 
desfăşurarea sărbătorilor de iarnă. 
     12. Se micşorează cu 440,0 mii lei planul de finanţare a Aparatului 
preşedintelui, mijloace alocate din componenta raională pentru schimbarea 
acoperişului L.T. „A. Russo” şi se alocă 440,0 mii lei L.T. „A. Russo” inclusiv: 
- 120,0 mii lei pentru reparaţia holului etajului 3 a liceului; 
- 245,0 mii lei pentru dotarea liceului cu mobilier, tehnică de calcul, inventar 
sportiv şi utilaj pentru blocul alimentar; 
- 75,0 mii lei la proiectarea sistemului de încălzire. 
    13. Se micşorează cu 291,0 mii lei planul de finanţare a Aparatului preşedintelui, 
mijloace financiare alocate din Fondul de educaţie incluzivă şi se direcţionează 
după cum urmează: 
- 90,0 mii lei pentru procurarea climatizatorului la gimnaziului Rădeni; 
- 30,0 mii lei L.T. „A. Russo”, s. Cojuşna pentru dotarea centrului  de educaţie 
incluzivă; 
- 30,0 mii lei gimnaziul Tătăreşti pentru procurarea tehnicii de calcul; 
- 30,0 mii lei dotarea gimnaziului Recea cu tehnici de calcul; 
- 30,0  mii lei dotarea L.T.”I. Creangă” cu tehnici de calcul; 
- 50,0  mii lei dotarea L.T „M. Eminescu” cu tehnici de calcul; 
- 31,0 mii lei dotarea gimnaziului Pănăşeşti cu tehnici de calcul 
     14. Se micşorează cu 85,0 mii lei planul de finanţare a gimnaziului Micăuţi, 
inclusiv: 
- 50,0 mii lei cheltuieli de personal; 
- 35,0 mii lei procurarea uneltelor, sculelor şi se majorează cu 85,0 mii lei planul 
de finanţare la gaze. 



                                                                                                                              

      15. Se micşorează cu 230,0 mii lei planul de finanţare a Aparatului 
preşedintelui, mijloace alocate pentru reparaţia blocului sanitar a L.T. „N. 
Vornicescu” şi se direcţionează după cum urmează: 
- 100,0 mii lei L.T. „N. Vornicescu” pentru reparaţia tavanelor; 
- 130,0 mii lei Aparatului preşedintelui pentru reparaţia tavanelor L.T. „N. 
Vornicescu”. 
      16. Se micşorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare a Serviciului auxiliar 
pentru „Alte cheltuieli” şi se majorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare a 
Aparatului preşedintelui pentru organizarea totalizării activităţii Consiliului raional 
pe anul 2017. 
     17. Se micşorează cu 43,4 mii lei planul de finanţare a Aparatului preşedintelui 
inclusiv: 
- 9,3 mii lei contribuţii de asigurări sociale; 
- 5,0 mii lei servicii informaţionale; 
- 10,0 mii lei servicii de telecomunicaţii; 
- 8,0 mii lei deplasări de serviciu peste hotare; 
- 11,1 mii lei servicii de reparaţie curentă şi se majorează cu 43,4 mii lei planul de 
finanţare pe cheltuieli de personal 
      18. Se micşorează planul de finanţare a L.T. „ M. N. Vornicescu” cu 191,7 lei, 
mijloace financiare acumulate din economii inclusiv: 
- 150,0 mii lei remunerarea muncii; 
- 11,7 mii  lei indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă; 
- 30,0 mii lei contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi se majorează cu 
191,7 mii lei planul de finanţare la: 
-70,0 mii lei servicii de reparaţii curente; 
- 80,0 mii lei procurarea materialelor de construcţii; 
- 20,0 mii lei procurarea inventarului gospodăresc; 
- 21,7 mii lei  procurarea maşinilor şi utilajelor. 
 
     19. Se micşorează cu 11,7 mii lei planul de finanţare a Serviciului auxiliar pe 
„Alte cheltuieli” şi se majorează cu 11,7 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli de 
personal. 
      20.  Se micşorează cu 178,0 mii lei planul de finanţare a Şcolii sportive 
inclusiv: 
- 130,0 mii lei remunerarea muncii; 
- 30,0 mii lei contribuţii de asigurări obligatorii; 
- 6,0 mii lei prime de asigurare medicală; 
- 2,7 mii lei apa şi canalizare; 
- 4,6 mii lei servicii de transport; 
- 4,7 mii lei procurarea altor materiale şi se majorează planul de finanţare la 
reparaţia capitală a clădirii. 
      21. Se micşorează cu 25,0 mii lei planul de finanţare a Direcţiei învăţămînt 
inclusiv: 
- 5,0 mii lei servicii de telecomunicaţii; 
- 5,0 mii lei indemnizaţii incapacitate temporară de muncă; 
- 15,0 mii lei procurarea utilajului şi se majorează planul de finanţare cu 25,0 mii 
lei pe cheltuieli de personal. 



     22. Se majorează planul de finanţare a L.T.”I. Vatamanu” or. Străşeni cu 35,0 
mii lei inclusiv: 
- 20,0 mii lei remunerarea muncii; 
- 14,0 mii lei procurarea calculatoarelor; 
- 1,0 mii lei plata pentru tăierea copacilor şi se micşorează planul de finanţare cu 
35,0 mii lei, inclusiv: 
- 4,0 mii lei contribuţii asigurări sociale de stat obligatorii; 
-13,0 mii lei prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 
- 3,0 mii lei servicii informaţionale. 
      23. Se micşorează planul de finanţare a Aparatului preşedintelui cu 730,7 mii 
lei şi se majorează planul de finanţare a gimnaziului „M. Viteazul” mun. Străşeni 
la: 
- 50,0 mii lei reparaţia utilajului/scaune pentru elevi; 
- 78,7 mii lei reparaţia curentă a veceului la etajul I; 
- 81,7 mii lei servicii internet în fiecare clasă; 
- 80,0 mii lei procurarea calculatoarelor; 
- 50,0 mii lei tablă interactivă; 
- 48,8 mii lei boiler electric; 
- 96,0 mii lei mobilier pentru bibliotecă; 
- 4,3 mii lei ecran pentru proiector; 
- 34,0 mii lei table simple prin clasă; 
- 77,2 mii lei material didactic pentru holuri; 
- 50,0 mii lei procurarea materialelor de construcţie; 
- 80,0 mii lei echipament sportiv. 
      24. Se micşorează cu 320,0 mii lei planul de finanţare pe cheltuieli  de personal 
a Centrului de creaţie a elevilor şi se majorează cu 320,0 mii lei planul de finanţare 
pe următoarele articole: 
- 95,0 mii lei procurarea uneltelor şi sculelor; 
- 95,0 mii lei procurarea altor mijloace fixe; 
- 10,0 mii lei servicii de transport; 
- 120,0 mii lei procurarea utilajului. 
      25.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, 
şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi 
contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului. 
     26.  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: 
Serviciul juridic:                                     I. Malic 
 Direcţia finanţe                                     V. Manoli 




