
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr.   

                         din  17 august  2018  

                                                                                                                                                         

PROIECT                                                       

Cu privire la modificarea unor decizii   

 ale Consiliului raional  

 

     În conformitate cu prevederile art. 43 și art. 46 ale Legii nr. 436  din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100 din 

22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, examinînd nota informativă, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/19 din 16 februarie 2018 

„Cu privire la repartizarea soldului neutilizat în anul 2017 instituțiilor de învățămînt 

preuniversitar”, după cum urmează: 

           -  în Anexă  la prezenta decizie  

                - conținutul p. 10 

            se substituie cu următorul conținut: 

 

     2.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/24 din 18 mai 2018 ”Cu 

privire la rectificarea bugetului raional” după cum urmează: 

    - p. 8 ”Se alocă 200,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul mijloacelor 

constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2018 pentru finanțarea lucrărilor de 

reparație a Grădiniței de copii s. Căpriana” se substituie cu un nou conținut: 

   ”Se alocă 200,0 mii lei Aparatului președintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul 

executării bugetului raional pe anul 2018 pentru procurarea materialelor de construcție.” 

     3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  

învăţămînt (Iu. Certan), vicepreşedintele raionului (I. Ursu ),  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli) 

şi şeful Direcţiei economie, construcții și politici investiționale (N. Sîrbu). 

    4. 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: 

Vicepreședintele raionului                                      I. Ursu 

Direcția finanțe                                                       V. Manoli 

Direcția învățămînt                                                  Iu. Certan 

     Direcția economie,  

     construcții și politici investiționale                        N. Sîrbu                                           

 

 10. L.T. ”N. Nekrasov” or. 

Strășeni 

Schimbarea podelelor la et. II și III 223,8 

10. L.T. ”N. Nekrasov” or. 

Strășeni 

Reparația coridoarelor etajelor  II și III 223,8 



NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie a  Consiliului raional 

„Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional”  
 

I. Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului 

    Proiectul deciziei „Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului 

raional a fost elaborat de Direcţia finanţe, deoarece prin decizia Consiliului raional 

nr. 1/19 din 16 februarie 2018 au fost alocate L. T. ”N. Nekrasov” mijloace 

financiare în sumă de 223,8 mii lei pentru schimbarea podelelor la etajele II și III. 

În legătură cu parvenirea demersului din partea conducerii instituţiei prin care se 

solicită desfăşurarea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de reparație la etajele 

II și III, se propune alocarea sumei de 223,8 mii lei pentru reparația et. II și III a 

L.T. ”N. Nekrasov, or. Strășeni”. 

  Prin Decizia Consiliului raional 2/24 din 18 mai ”Cu privire la rectificarea 

bugetului raional ” au fost alocate Aparatului președintelui 200,0 mii lei pentru 

reparația Grădiniței de copii s. Căpriana. Prin prezentul proiect de decizie se 

propune schimbarea destinației alocațiilor ”de la reparația capitală ” la ”procurarea 

materialelor de construcție”. 

  

II.  Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact semnificativ în utilizarea eficientă a finanțelor 

publice. 

 

III. Consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul ”Transparența decizională” 

secţiunea „Consultări publice ale proiectelor.” 

 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

 

 

Şef al Direcţiei finanţe,                                                Manoli Vera 

 


