
 

DECIZIE nr. 2/1 

din 26 mai 2016 

 

Cu privire la modificarea deciziei  

Consiliului raional Ştefan Vodă nr.7/4 din 09.12.2015  

”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016” 

 

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 baza art.43, alin. (1), lit. b) şi art.46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. În scopul implementării Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020, se distribuie mijloace financiare prevăzute în bugetul raional pentru susţinerea 

educaţiei incluzive în sumă totală de 40,0 mii lei pentru conectarea la internet și dotarea cu materiale 

didactice şi literatură de specialitate cele 20 Centre de resurse pentru educaţia incluzivă din raion, a 

câte 2,0 mii lei, inclusiv: 

- Liceul Teoretic „Ştefan Vodă” or. Ștefan Vodă,  

- Liceul Teoretic „Maria Bieşu” s. Volintiri,  

- Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu” s. Olănești , 

- Liceul Teoretic „Ecaterina Malcoci” s. Crocmaz, 

- Gimnaziul „Mihai Eminescu” s. Antonești, 

- Gimnaziul „Mihai Viteazul” s. Carahasani, 

- Gimnaziul „Mihai Sîrghi” s. Cioburciu, 

- Gimnaziul „Alexandru cel Bun” s. Slobozia, 

- Gimnaziul „Căplani” s. Căplani, 

- Gimnaziul „Ion Creangă” s. Copceac, 

- Gimnaziul „Ion Creangă” s. Ermoclia, 

- Gimnaziul „Vasile Moga ” s. Feștelița, 

- Gimnaziul Răscăieţi, 

- Gimnaziul „Anatol Sîrghi” s. Talmaza,  

- Gimnaziul Tudora, 

- Gimnaziul Ștefănești, 

- Gimnaziul Marianca de Jos, 

- Gimnaziul Palanca, 

- Gimnaziul Popeasca, 

- Şcoala primară „Grigore Vieru” or. Ștefan Vodă. 

2. Se distribuie mijloace financiare în sumă totală de 145,0 mii le din contul mijloacelor nedistribuite a 

transferurilor categoriale destinate învățământului primar, secundar general din componenta raională 

aprobată în bugetul raional pe anul 2016, pentru efectuarea cheltuielilor de întreținere a următoarelor 

instituții, inclusiv: 

- 25,0 mii lei Gimnaziului “Dm. Cantemir” din or. Ștefan Vodă pentru achitarea cheltuielilor legate de 

încălzirea edificiului în sezonul rece a. 2016; 

- 100,0 mii lei Gimnaziului „Vasile  Moga ” din s. Feștelița pentru servicii de proiectare a lucrărilor de 

reparație capitală a interiorului clădirii gimnaziului și amenajarea terenului sportiv; 
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- 20,0 mii lei Școlii Primare “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă pentru schimbarea linoleumului în 

două săli de clasă, în care vor învăța elevii claselor întâi; 

- 30,0 mii lei Gimnaziului Răscăieţi, contribuția la implementarea proiectului “Într-o sală modern utilă 

se poate igienic pregăti, frumos amenaja și sănătos consuma”. 

3. Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Donații voluntare”, 

compartimentul „Donații voluntare pentru cheltuieli curente” (venituri colectate) Cod Eco 144114 

“Donații voluntare  pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare” cu 56,5 mii 

lei, obținute în cadrul implementării proiectului „Mecanismul Dezvoltării Nepoluante prin Oficiul 

Finanțării de Carbon a Republicii Moldova de către unele instituții de învățământ” în scopul finanțării 

cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale de către acestea instituții, inclusiv : 

- Gimnaziul Brezoaia – 6,0 mii lei, 

- Gimnaziul Tudora – 23,8 mii lei, 

- Gimnaziul Ștefănești – 15,7 mii lei, 

- Gimnaziul „Vasile Moga ” din s. Feștelița – 11,0 mii lei. 

4. Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Venituri din vânzarea mărfurilor 

și serviciilor”, compartimentul „Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile 

bugetare” (venituri colectate ), Cod Eco 142310 “Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” în sumă 

totală de 30,0 mii lei în scopul finanțării cheltuielilor, inclusiv: 

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

în sumă de 15,0 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor curente;  

b) Centrul de asistență socială pentru copii în situație de risc din or. Ștefan Vodă în sumă de 15,0 mii 

lei pentru finanțarea cheltuielilor curente. 

5. Ţinând cont de cele expuse în pct. 1-4,  se modifică și se completează anexele nr.1, nr.2 și nr.3 la 

decizia Consiliului raional nr.7/4 din 09 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe 

anul 2016”, după cum urmează: 

a) Anexa nr.1 se modifică și se completează după cum urmează: 

- la  poziția I “Venituri, total” cifra „130850,7” se substituie prin cifra „130937,2” (plus 86,5); 

- la poziția II “Cheltuieli, total“ cifra „129746,2” se substituie prin cifra „129832,7” (plus 86,5).  

b) Anexa nr.2 se modifică și se completează după cum urmează: 

la compartimentul “Alte venituri” , 

- la poziția “Comercializarea mărfurilor și serviciilor” cifra „1584,4” se substituie prin cifra „1614,4” 

(plus 30,0); 
- se introduce poziția „Donații voluntare pentru cheltuieli curente (Cod Eco1441)” cu cifra „56,5” 

(plus 56,5); 
- la poziția “Total venituri” cifra „130850,7” se substituie prin cifra „130937,2” (plus 86,5), 

corespunzător, se modifică anexa nr.2-a. 

d) Anexa nr.3 se modifică și se completează după cum urmează: 

- la poziția “Cheltuieli recurente, în total” cifra „129746,2” se substituie prin cifra „129832,7” (plus 

86,5); 

- la poziția “Învățământ” resurse total, cifra „96369,7” se substituie cu cifra „96426,2” (plus 56,5), 

inclusiv: resurse colectate de autorități/instituții bugetare cifra “1250,4” se substituie prin cifra 

„1306,9” (plus 56,5), din ele: subprogramul Învățământ gimnazial - cifra „48237,6” se substituie prin 

cifra „48294,1” (plus 56,5); 

- la poziția “Protecție socială” resurse total, cifra „16067,7” se substituie cu cifra „16097,0” (plus 

30,0), inclusiv: resurse colectate de autorități/instituții bugetare cifra “1912,3” se substituie prin cifra 

„1942,3 (plus 30,0), din ele: subprogramul Protecție a familiei și copilului - cifra „5496,9” se 

substituie prin cifra „5526,9” (plus 30,0). 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Ina Caliman, şef, Direcţia finanţe. 

7. 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. 
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Preşedintele şedinţei                                                                           Aurica Cebotari 

Secretarul Consiliului raional                                                             Ion Ţurcan  

 


