
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                             DECIZIE nr. 1/
                                                       din 15 februarie  2019   
                                                                                                              Proiect
Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului 
neutilizat în anul 2018 instituţiilor de învăţămînt
preuniversitar

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, cu  modificările și completările ulterioare şi art. 26 (2) al  Legii nr. 397/2003 privind
finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,   Hotărîrii  Guvernului  nr.
868/2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi
secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, cu modificările
ulterioare, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2018,  7241,3 mii lei Aparatului președintelui raionului pentru instituţiile de învăţămînt secundar
general din subordinea Consiliului raional, conform anexei.
     2.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2018,  55,3 mii lei Liceului Teoretic Romănești, pentru achitarea gazelor naturale.
     3.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2018,  642,6 mii lei Liceului Teoretic ”N. Nekrasov”, mun. Strășeni, inclusiv:

- 50,0 mii lei pentru achitarea datoriilor pentru mobilierul procurat;
- 30,0 mii lei pentru achitarea materialelor didactice procurate;
- 562,6 mii lei pentru reparația scărilor și a holului instituției.

     4.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2018,  120,0 mii lei Gimnaziului ”Mihai Viteazul”, mun. Strășeni, pentru achitarea datoriei SRL
”Constructiv Grup”.
     5.  Se alocă, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul
2018,  217,6 mii lei Direcției învățămînt, inclusiv:

- 139,0 mii lei pentru lucrări de pavare a teritoriului Gimnaziului Recea;
- 78,6 mii lei pentru îngrădirea teritoriului Gimnaziului Recea.

     6. Se numesc responsabili  pentru executarea prevederilor prezentei  decizii,  vicepreşedintele
raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I.Certan), șeful
Direcției  economie,  construcții  și politici  investiționale (N. Sîrbu) și contabilul-șef al Aparatului
președintelui raionului (V. Gobja).
     7.  Se desemnează  responsabil  de controlul  asupra executării  prevederilor  prezentei  decizii
preşedintele raionului (M. Popa). 
     8.  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

VIZAT:
Serviciul juridic                                                                                       I.  Malic
Direcţia finanţe                                                                                       V.  Manoli
Vicepreşedintele raionului                                                                       I.  Ursu
Direcţia învăţămînt                                                                                  Iu. Certan
Direcția economie, construcții și politici investiționale                          N. Sîrbu
Contabil-șef  al Aparatului  președintelui raionului                                V. Gobja



                                                                                                   Anexa 
La Decizia Consiliului raional Strășeni

nr.1/     din 15 februarie 2019

Informație privind repartizarea mijloacelor financiare instituțiilor de învățămînt din soldul
neutilizat în anul 2018

Nr.
d/o

Denumirea instituției Destinația Suma,
Mii lei

1 Liceul Teoretic ”N. Vornicescu”,
s. Lozova

383,0 mii lei – finisarea lucrărilor de reparație a 
acoperișului;  599,4 mii lei – reparații pe interior.

982,4

2 Liceul Teoretic  „Ion Creangă”, 
s. Micleuşeni

Schimbarea elementelor parazăpadă 27,7

3 Liceul Teoretic,, Universul”, s. 
Scoreni

Reparația acoperișului 124,8

4 Liceul Teoretic Sireţi 182,0 mii lei – finisarea lucrărilor de reparație a 
acoperișului;  641,7 mii lei - reparația sistemului 
de încălzire

823,7

5 Liceul Teoretic ”I. Inculeţ”, s. 
Vorniceni

Reparația acoperișului 26,3

6 Liceul Teoretic Zubreşti 215,0 mii lei – lucrări de reparație a acoperișului;  
86,5 mii lei - pentru reparația blocului alimentar

301,5

7 Liceul Teoretic „I. Vatamanu”, 
mun. Străşeni

Reparația sălii de sport 231,6

8 Liceul Teoretic „M. Eminescu”, 
mun. Străşeni

Îngrădirea teritoriului 1463,2

9 Liceul Teoretic „A. Russo”, s. 
Cojușna

Finisarea lucrărilor de reparație 53,1

Total licee 4034,3
1 Gimnaziul „M. Viteazu”, or. 

Străşeni
Elaborarea documentației de proiect a acoperișului 86,7

2 Gimnaziul Codreanca  Reparația acoperișului  693,8
3 Gimnaziul Găleşti Expertiza edificiului și proiectarea acoperișului 200,2
4 Gimnaziul Micăuţi Schimbarea geamurilor 321,1
5 Gimnaziul Dolna Schimbarea geamurilor 48,8
6 Gimnaziul Ţigăneşti Schimbarea geamurilor 95,5
7 Gimnaziul Pănăşeşti Schimbarea ușilor și geamurilor, reparația fațadei 633,9
8 Gimnaziul Rădeni Expertiza edificiului și proiectarea acoperișului 315,5
9 Gimnaziul Roşcani Expertiza edificiului și proiectarea acoperișului 87,5
10 Gimnaziul Voinova Finisarea lucrărilor de reparație a blocului de tip P 237,7
11 Gimnaziul Bucovăţ Schimbarea ferestrelor 69,7
12 Gimnaziul Tătărești Schimbarea ușilor și a geamurilor 121,3
13 Gimnaziul Căpriana Reparația acoperișului 247,8
14 Gimnaziul  Onești Schimbarea ferestrelor 47,5

Total gimnazii 3207,0
Direcția învățămînt (suma 
totală)

7241,3



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 2018

instituțiilor de învățîmînt preuniversitar”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe și Direcția învățămînt.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 868/2014 „Privind finanţarea în
bază  de  cost  standard  per  elev  a  instituţiilor  de  învăţămînt  primar  şi  secundar  general,  din
subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”,
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în suplimentarea alocațiilor bugetare a
instituțiilor de învățămînt pe anul 2019 cu suma mijloacelor financiare neutilizate în anul 2018.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
La elaborarea proiectului s-a ținut cont de fișa executării contului curent pe anul 2018 (forma FD-
037) a instituțiilor de învățămînt.
Proiectul deciziei conține partea dispozitivă și anexa, care prevăd soldurile mijloacelor financiare
neutilizate în anul 2018.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în
anul 2018 instituțiilor de învățîmînt preuniversitar” va necesita alocarea mijloacelor financiare din
soldul disponibil al bugetului raional la situația 01.01.2019 în sumă de 8276,8 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 repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul
2018  instituțiilor  de  învățîmînt  preuniversitar”  a  fost  avizat  de  către  Direcția  finanțe,
Vicepreședintele raionului, Direcția învățămînt, 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,  proiectul în cauză 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. 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



 


