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DECIZIE  nr. 1/
din  15 februarie  2019 

Cu privire la alocarea mijloacelor                                                                  
financiare din  bugetului raional                                                                      Proiect

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare,  art. 26 al
Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare,  examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:
    

1.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional pe anul 2018,  169,8 mii lei Direcției învățămînt, transferuri cu destinație
specială neutilizate de către Centrul de creație a elevilor și se direcționează pentru
reparația capitală a edificiului instituției.

2. Se majorează cu  559,5 mii lei Componenta raională pe anul 2019 din contul
mijloacelor  constituite  în  rezultatul   executării  bugetului  raional  pe  anul  2018,
mijloace alocate în anul 2018 și neutilizate.

3. Se alocă,  din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional pe anul 2018, 165,8 mii lei Liceului Teoretic ”I. Vatamanu”, contribuția
Consiliului raional pentru salarizarea managerului de proiect.

4. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional pe anul 2018, 220,0 mii lei Direcției asistență socială și protecție a familiei,
pentru  desfășurarea  controlului  oftalmologic  gratuit  asigurat  de  către  medicii
voluntari din Canada în luna mai 2019.

5. Se  alocă,  din  contul  mijloacelor   prevăzute  în  bugetul  raional  la
comportamentul  ”Ocrotirea  sănătății”,   2,5  mii  lei  Aparatului  președintelui
raionului pentru achitarea serviciilor de evaluare și acreditare a Instituției Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna.

6. Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  prevăzute  în  bugetul  raional  la
compartimentul  ”Ocrotirea  sănătății”,   5,0  mii  lei  Aparatului  președintelui
raionului pentru achitarea serviciilor de evaluare și acreditare a Instituției Medico-
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vorniceni.

7. Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  prevăzute  în  bugetul  raional  la
compartimentul ”Ocrotirea sănătății”, 1,3 mii lei Aparatului președintelui raionului
pentru achitarea serviciilor de evaluare și acreditare a Instituției Medico-Sanitare
Publice Centrul de Sănătate Lozova.

8. Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  prevăzute  în  bugetul  raional  la
compartimentul  ”Ocrotirea  sănătății”,  100,0  mii  lei  Aparatului  președintelui
raionului pentru procurarea produselor lactate copiilor cu vîrsta pînă la 1 an din
grupul de risc.



9. Se majorează cu 26,0 mii lei planul de finanțare a Liceul Teoretic ”Alecu
Russo”,  s.  Cojușna,  mijloace  încasate  de  la  realizarea  metalului  uzat  și  se
direcționează suma menționată la reparația capitală a instituției.
    10.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe  anul  2018,   103,0  mii  lei  Aparatului  președintelui  raionului  pentru
achitarea serviciilor de publicitate la ziarul Strășăneanca.
     11. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe  anul  2018,   1500,0  mii  lei  Aparatului  președintelui  raionului  pentru
construcția unității de Pompieri și Salvatori.
     12. Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe  anul  2018,    900,0  mii  lei  Aparatului  președintelui  raionului  pentru
procurarea  aparatului  uzi   pentru  Instituția  Publică  Medico-Sanitară  Centrul  de
Sănătate Strășeni.
      13.   Se  alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării
bugetului raional pe anul 2018, 1000,0 mii lei Aparatului președintelui raionului
pentru reparația capitală a edificiului Consiliului raional.
        14.   Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării
bugetului raional pe anul 2018,   70,0 mii lei Aparatului președintelui raionului
pentru elaborarea documentației de proiectare a garajelor Consiliului raional.
       15.   Se alocă,  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării
bugetului raional pe anul 2018,   39,0 mii lei  Aparatului președintelui raionului
pentru elaborarea documentației de proiectare a drumului Micăuți-Strășeni.
      16.   Se alocă,   din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării
bugetului raional pe anul 2018,   112,0 mii lei Aparatului președintelui raionului
pentru  achitarea  datoriei  create  în  anul  2018  la  reparația  sălilor  de  clase  la
Grădinița de copii nr. 5, mun. Strășeni.
     17.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe  anul  2018,    206,0  mii  lei  Aparatului  președintelui  raionului  pentru
achitarea  serviciilor  de supraveghere  de  autor  la  construcția  drumului  Strășeni-
Recea-Voinova.
      18.   Se alocă,   din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării
bugetului raional pe anul 2018,   100,0 mii lei Aparatului președintelui raionului
pentru  contractarea  serviciilor  de  elaborare  a  documentației  de  proiectare  și  a
devizelor de cheltuieli a instituțiilor finanțate din bugetul raional.
     19. Se alocă,  din contul mijloacelor prevăzute în buget la compartimentul
”Ocrotirea  sănătății”,   100,0  mii  lei  Aparatului  președintelui  raionului  pentru
elaborarea proiectului Oficiului medicului de familie Dolna.
     20.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe  anul  2018,    8,0  mii  lei  Aparatului  președintelui  raionului  pentru
procurarea mobilierului gărzii populare.
     21. Se alocă,din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe  anul  2018,    75,0  mii  lei  Aparatului  președintelui  raionului,  pentru
procurarea costumelor naționale pentru corul ”Burebista”.
     22.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului
raional  pe anul 2018,   75,0 mii  lei   Aparatului  președintelui  raionului,   pentru
elaborarea  documentației  de  proiect  pentru  construcția  Oficiului  medicului  de
familie Recea.
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     23.  Se alocă 420,3 mii lei din contul veniturilor obţinute în anul bugetar 2018
suplimentar  celor  aprobate/rectificate  (cu  excepția  transferurilor  și  granturilor)
pentru  achitarea   premiului  anual  pentru  rezultatele  activității,  persoanelor  cu
funcții de demnitate publică și funcţionarilor publici din subdiviziunile structurale
ale Consiliului raional Strășeni, după cum urmează:
 - 181,0 Aparatului preşedintelui;
 - 60,3 mii lei Direcţiei învăţămînt;
 - 43,4 mii lei Direcţiei finanţe;
 - 64,5 mii lei Direcţiei economie, construcții și politici investiționale;
 - 40,4 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei;
 - 22, 0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport;
 - 8,7 mii lei Serviciului juridic.
Mărimea  premiului  va  fi  stabilită  prin  dispoziția  președintelui  raionului/ordinul
conducătorului subdiviziunii persoană juridică. 
     24.  Se majorează cu 10,0 mii lei planul de finanțare a Liceului Teoretic ”M.
Eminescu”, donație voluntară de la Clubul de fotbal  ”Atletic” și se direcționează
pentru reparația curentă a instituției.
     25.  Beneficiarii  de  mijlocele  financiare  alocate,  indicați  în  pct.  1-24  ale
prezentei decizii, vor perfecta documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
     26. Direcția finanțe va finanța cheltuielile menționate în prezenta decizie pe
măsura prezentării documentelor confirmative. 
     27. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii,
vicepreședintele  raionului  (I.  Ursu),  şeful  Direcţiei  finanţe  (V.  Manoli),  şeful
Direcţiei  învăţămînt  (I.  Certan),  șeful  Direcției  economie,  construcții  și  politici
investiționale  (N.  Sîrbu),  contabilul-şef  al  Aparatului  preşedintelui  raionului  (V.
Gobja).
     28.  Controlul  executării  prezentei   decizii  se  pune în  seama preşedintelui
raionului (M. Popa).
     29. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al 
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                     

Contrasemnat:
 Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

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



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 și 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. 26 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
Principalele prevederi a proiectului de decizie ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din  bugetul  raional”  vor  asigura  soluționarea  unor  demersuri  parvenite  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 5932,2 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,    prezentul  proiect  a  fost  avizat  de  către  Direcția  finanțe,  Serviciul  juridic,
secretarul Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  procesului
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 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,   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 


