
DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/2 din 17 septembrie 2015 „ Cu privire la modificarea deciziei  

 Consiliului raional Ştefan Vodă nr.3/3 din 30.04.2015 „Cu privire la corelarea 

bugetului raional  pe anul  2015” 

 

Ţinând cont de demersurile parvenite din partea instituţiilor bugetare, primăriilor; 

în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanţele publice locale şi art.61 din Legea nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi 

responsabilităţi bugetar-fiscale; 

în temeiul art.43, alin.(1), lit. b) şi art.46, alin. (1) din Legea nr.436-XVI din  28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă  

DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului raional 1/3 din 26.02.2015 „Cu privire la modificarea 

deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.5/6 din 11.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pe anul 2015”, după cum urmează: 

- la pct.7, alin.(8) textul „136,0 mii lei gimnaziului din s. Căplani pentru schimbarea ușilor la 

etajul I, procurarea mobilierului și materialelor didactice necesare” se substituie cu textul „136,0 

mii lei gimnaziului  din s. Căplani pentru schimbarea ușilor la etajul I, reparația rețelelor 

electrice din instituție, executarea lucrărilor ce țin de tencuirea glafurilor ferestrelor pe exterior la 

blocul B al instituției, construcția gardului, procurarea mobilierului și materialelor didactice 

necesare”; 

- la pct.7, alin.(29) textul „981,0 mii lei aparatului președintelui raionului pentru schimbarea 

ferestrelor al sediului Consiliului raional” se substituie cu textul „931,0 mii lei aparatului 

președintelui raionului pentru schimbarea ferestrelor și lucrări de reparație capitală al sediului 

Consiliului raional”. 

2. Se modifică pct.4, alin.(9) din decizia Consiliului raional 3/2 din 30.04.2015 „Cu privire la 

modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.5/6 din 11.12.2014 „Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pe anul 2015”, după cum urmează: textul „40,3 mii lei IMSP 

„Centrul de Sănătate Antonești” pentru reparația sistemului de canalizare și schimbarea 

ferestrelor edificiului CS Antonești” se substituie cu textul „40,3 mii lei IMSP „Centrul de 

Sănătate Antonești” pentru reparația curentă a edificiului CS Antonești”. 

3. Se distribuie mijloace speciale din contul soldului mijloacelor băneşti, format în urma 

executării bugetului raional pe anul 2014 al instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului 

raional în sumă totală de 152,3 mii lei, inclusiv: 

a) centrul de asistență socială pentru cuplu mama-copil și pentru copii în situație de risc din s. 

Olănești în sumă de 30,1 mii lei: 

- categoria 001 „Servicii cu plată” - 30,1 mii lei pentru procurarea termocentralei;  

b) centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Talmaza în 

sumă de 108,1 mii lei: 

- categoria 005 „Alte mijloace speciale”- 108,1mii lei pentru construcția gardului;  

c) gimnaziul „Dm. Cantemir” în sumă de 14,1 mii lei: 

- categoria 002 „Chiria/arenda bunurilor proprietate” - 14,1 mii lei pentru finanțarea unor 

cheltuieli ce țin de întreținerea instituției și procurarea mobilierului. 

4. Se transmute primăriei com. Alava soldul mijloacelor băneşti în sumă de 3,9 mii lei la 

componenta mijloacelor speciale, categoria 001 „Servicii cu plată”, format în urma executării 

bugetului raional pe anul 2014 al instituţiei bugetare școala primară-grădinița Alava, 

reorganizate în anul 2014 conform deciziei Consiliului raional nr.3/6 din 26.08.2014 „Cu privire 

la implementarea reformei structurale în educaţie” în instituție bugetară grădinița Alava.  

5. Se majorează partea veniturilor şi cheltuielilor la mijloacele speciale ale bugetului raional 

pe anul 2015 în sumă totală de 13,1  mii lei, inclusiv: 

- centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Talmaza în sumă 

de 10,0 mii lei, categoria 005 „Alte mijloace speciale”, pentru construcția gardului;  



- la compartimentul „Alte cheltuieli” în sumă de 1,2 mii lei, categoria 005 „Alte mijloace 

speciale” (obținute de la realizarea unor materiale învechite în urma reparației a sediului 

Consiliului raional), pentru procurarea materialelor și obiectelor de uz gospodăresc; 

- la compartimentul „Alte cheltuieli” în sumă de 1,9 mii lei, categoria 001 „Servicii cu plată” 

(obținute de la livrarea documentelor de tender în cadrul realizării procedurii achizițiilor 

publice), pentru procurarea rechizitelor de birou. 

6. În scopul gestionării eficiente a alocaţiilor bugetului raional în anul 2014 şi întru 

asigurarea efectuării unor cheltuieli neprevăzute în buget, se redistribuie mijloace financiare 

disponibile a unor instituţii din domeniul „Învăţământ” în sumă de 53,0 mii lei, inclusiv: 

- serviciul asistența psihopedagogică – 36,0 mii lei ,  

- contabilitatea centralizată – 17,0 mii lei, 

cu direcţionarea mijloacelor date următoarelor instituții bugetare, după cum urmează: 

- 36,0 mii lei direcției învățământ pentru finanţarea unor cheltuieli ce țin de reparație capitală 

a sediului direcției învățământ; 

- 17,0 mii lei centrului metodic pentru finanțarea cheltuielilor atribuite la compartimentul 

„Mărfuri și servicii neatribuite altor aliniate”. 

7. În legătură cu deplasarea elevilor din raion la tabăra de odihnă pentru copii în județul 

Dâmbovița (România) se majorează partea veniturilor şi cheltuielilor la mijloace speciale la 

compartimentul „Odihna de vară a copiilor” în sumă de 150,0 mii lei, categoria 003 „Granturi, 

sponsorizări/filantropie și donații ” în scopul finanțării cheltuielilor de transport și organizării 

odihnei copiilor. 

8. În scopul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.523 din 11.07.2011, se 

distribuie mijloace financiare prevăzute în bugetul raional pentru susţinerea educaţiei incluzive 

instituțiilor de învățământ în sumă totală de 30,0 mii lei, a câte 2,0 mii lei, pentru conectarea 

centrelor de resurse pentru educația incluzivă la internet, dotarea cu materiale didactice și 

literatură specială pentru copii, după cum urmează: 

- liceului teoretic „Ștefan Vodă” din or. Ștefan Vodă; 

- liceului teoretic „Ecaterina Malcoci” din s. Crocmaz; 

- liceului teoretic „Maria  Bieşu” din s. Volintiri; 

- liceului teoretic „B.P.Hașdeu” din s. Olănești; 

- gimnaziului „Ion Creangă” din s. Ermoclia; 

- gimnaziului „Ion Creangă” din s. Copceac; 

- gimnaziului „Mihai Eminescu” din s. Antoneşti; 

- gimnaziului „Mihai Viteazu” din s. Carahasani;  

- gimnaziului din s. Răscăieți; 

- gimnaziului din s. Căplani; 

- gimnaziului „Alexandru cel Bun ” din s. Slobozia; 

- gimnaziului din s. Tudora; 

- gimnaziului „Anatol Sârghii” din s. Talmaza; 

- gimnaziului  „Vasile Moga” din s. Feşteliţa; 

- școlii primare „Gr. Vieru” din or. Ştefan Vodă. 

9. Se distribuie mijloace financiare din contul mijloacelor nedistribuite a transferurilor 

categoriale din componenta raională în sumă totală de 140, 0 mii lei, aprobate în bugetul raional 

la compartimentul „Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ”, inclusiv: 

- 70,0 mii lei gimnaziului „Dm. Cantemir” din or. Ștefan Vodă pentru achitarea datoriei 

formate la încălzirea instituției în sezonul rece a. 2015; 

- 70,0  mii lei gimnaziului „Ion Creangă” din s. Ermoclia pentru finisarea lucrărilor legate de 

reparația capitală a blocului alimentar. 

10. Ținând cont de unele modificări parvenite în lista copiilor rămași fără ocrotirea 

părintească din raionul Ștefan Vodă în urma instituirii tutelei asupra copiilor, în baza unor 

dispoziții ale direcției asistență socială și protecția familiei și în scopul asigurării achitării 

indemnizațiilor pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă în anul 2015, se distribuie 

suplimentar bugetelor UAT de nivelul I alocațiile prevăzute în bugetul raional pentru plățile în 



cauză din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat în sumă totală de 30,1 

mii lei, după cum urmează: 

- primăria s. Olănești – 2,1 mii lei; 

- primăria s. Palanca – 4,2 mii lei; 

- primăria s. Cioburciu - 4,2 mii lei; 

- primăria s. Feștelița – 14,0 mii lei; 

- primăria s. Slobozia – 5,6 mii lei. 

11. Se alocă mijloace financiare IMSP „Centrul de sănătate Antonești” din contul mijloacelor 

bănești obținute în bugetul raional la partea de venituri (cap.211, par.03) „Mijloace din vânzarea 

bunurilor proprietate publică” în urma realizării autoturismului UAZ 3152-01 aflat la balanța 

IMSP „Centrul de sănătate Antonești” în sumă de 7,0 mii lei pentru procurarea unor mijloace 

fixe necesare. 

12. Se distribuie mijloace bugetare din soldul mijloacelor băneşti format în urma executării 

bugetului raional pe anul 2014, după cum urmează: 

- 469, 8 mii lei pentru asigurarea plăților aferente anului 2015 Ministerului Finanțelor în 

cadrul Proiectului Energetic II suplimentar al Băncii Mondiale, conform Contractului de 

Recreditare nr.6 din 24 decembrie 2009 încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul raional 

Ștefan Vodă, inclusiv: 395,0 mii lei – rambursarea creditului (plăți de bază), 74,8,0 mii lei - 

achitarea dobânzii; 

- 34,2 mii lei pentru menționarea instituțiilor de învățământ, învingătorilor concursului 

raional „Pentru cea mai bună pregătire a instituțiilor de învățământ către noul an de studii”; 

- 1,0 mii lei în scopul achitării comisionului aferent serviciilor bancare pentru încasările la 

bugetul raional; 

- 50,0 mii lei IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă” pentru schimbarea ferestrelor la 

oficiile medicilor de familie din subordinea instituției. 

13. Ţinând cont de cele expuse în pct.1-12, se modifică anexa nr.1 la decizia Consiliului 

raional nr.3/3 din 30 aprilie 2015 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2015”, după 

cum urmează: 

- a) La capitolul “Venituri”: 

- la poziţia „Total” cifra „126372,8” se substituie prin cifra „126505,8” (plus 133,0), inclusiv: 

venituri de bază - cifra „121370,8” se substituie prin cifra „121340,7” (minus 30,1),  mijloace 

speciale – cifra „2766,3” se substituie prin cifra „2929,4” (plus 163,1);  

- la poziţia 1 „Venituri proprii” (total) cifra „3367,3” se substituie prin cifra „3530,4” (plus 

163,1), inclusiv: mijloace speciale – cifra „2766,3” se substituie prin cifra „2929,4” (plus 163,1); 

- la poziția 4 „Transferuri cu destinație specială” (total) cifra „93723,6” se substituie prin 

cifra „93693,5” (minus 30,1), inclusiv: venituri de bază – cifra „93723,6” se substituie prin cifra 

„93693,5” (minus 30,1). 

 -b) La capitolul „Cheltuieli”:    

- la poziţia „Total” cifra „131395,4” se substituie prin cifra „132192,7” (plus 

797,3),  

inclusiv: cheltuieli de bază - cifra „126084,9” se substituie prin cifra „126566,8” 

(plus  

481,9), mijloace speciale - cifra “3145,4” se substituie prin cifra „3460,8” (plus 

315,4); 

- la poziţia 1 „Servicii de stat cu destinaţie generală” cifra „5800,2” se substituie prin cifra 

„5750,2” (minus 50,0), inclusiv: mijloace de bază – cifra „5317,2” se substituie prin cifra 

„5267,2” (minus 50,0); 

- la poziţia 4 „Învăţământul” cifra „98215,3” se substituie prin cifra „98413,6” (plus 198,3), 

inclusiv: cheltuieli de bază – cifra „95981,7” se substituie prin cifra „96015,9” (plus 34,2), 

mijloace speciale – cifra „2234,2” se substituie prin cifra „2562,4” (plus 164,1); 

- la poziţia 5 „Ocrotirea sănătăţii” cifra „740,9” se substituie prin cifra „797,9” (plus 57,0), 

inclusiv: cheltuieli de bază – cifra „740,9” se substituie prin cifra „797,9” (plus 57,0); 

- la poziția 6 „ Asistența și susținerea socială” cifra „14522,0” se substituie cu cifra 

„14640,1” (plus 118,1), inclusiv: cheltuieli de bază – cifra „12175,3” se substituie prin cifra 



„12145,2” (minus 30,1), mijloace speciale - cifra „54,0” se substituie prin cifra „202,2” (plus 

148,2); 

- la poziţia 13 „Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupuri principale” cifra „2184,5” 

se substituie prin cifra „2263,4” (plus 78,9), inclusiv: cheltuieli de bază – cifra „2122,9” se 

substituie prin cifra „2198,7” (plus 75,8), mijloace speciale - cifra „61,6” se substituie prin cifra 

„64,9” (plus 3,1); 

- la poziția 14 „Surse interne de finanțare (rambursare a împrumuturilor bugetare recreditate 

din surse externe)” – cifra „1600,0” se substituie prin cifra „1995,0” (plus 395,0). 

14. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Ina Caliman, şefa direcţiei 

finanţe. 

15. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Aparatului preşedintelui raionului; 

Direcţiei finanţe; 

Tuturor executorilor de buget şi primăriilor nominalizaţi; 

Prin publicare pe pagina web și în Monitorul Oficial  

al Consiliului raional Ştefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei 

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional 

Ion Ţurcan  

 

 


