
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEF'AN VODA

DB,CIZIE nr.5/l
din 20 noiembrie 2020

Cu privire la modifi car ea deciziei
Consiliului raional gtefan Vod6 nr.2/3
din 08.05.2 }2}"Cuprivire la corelarea
bugetului raional pe anul 2020-

Jinind cont.de demersurile parvenite din partea instituliilor bugetare, prim6riilor;In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 397-XV din 
-16 

octombrie 2003 privindfinan{ele publice locale $i art. 61 din Legea*. tst din25.07.2014 privinJ finanfele publice giresponsabilitdli bugetar-fi scale;
In temeiul art. 41, alll(t) lit b) 9i art. 46 alin. (1) din iea m. 436-xv din 28.12.2006privind administrafia pubricd locald, consiliul raionai $t"a' ld, DECIDE:l' Se majoreazd partea de venituri ale bugetului raional la capitof ,i.urr.f".ori primiteintre bugetul de stat qi bugetele locale de nivelul 2" codEco fittti',,Transferuri curenteprimite cu destinalie speciald tntre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentruasigurarea si asistenla sociald" 176,0 mii lei, allocate di-n contul nliitou".to1. financiare afondului de intervenfie al Guvernulu! peltru finanlarea cheltuielilor legate de acordareaindemnizaliilor angajafilor din sistemul medical gi alior arryaga[i infectafi cu covlD-I9 intimpul exercitdrii atribufiilor de serviciu, in conformitate cu Hotdririle Guvernulu i nr.73l din 30septembrie 2020.

2' Se redistribuie 
-alocaJiile 

bugetare disponibile la grupa principali ,,servicii de stat cudestinafie generali", la subprogramul i'Servicii de- suport pentru exercitarea guverndrii,,,activitatea ,,servicii de suport" in sumd de 5,0 mii lei, cu direcJionarea mijloacelor date laactivitatea ,,Proiecte de in capitolul Investi(ii capitare in active in curs deexecufie"co'd Eco 319210 de-execulie", in scopul finanfdrii lucrdrilor ce tindeconstrucfia garajului a Consiliul
3' se distribuie mijloace financiare in simd totalr de lftt,s mii lei din contur mijloacelor
nedistribuite ale transferurilor categoriale destinate invdldmintului primar, secundar general din
componenta raionald, aprobatd in bugetul raional pe anul 2020 gi Igs,I mii lei din contul
mijloacelor disponibile pentru intrefinerea transportului gcolar, in sumd totald de 293,6 mii lei,
cu directionarea mijloacelor date, dupd cum urmeazd:
- 97,6 mii lei' Gimnaziului ,,Maria Biegu" s. Volintiri, pentru reparalia capitald,a acoperigului lasala de sport gi galerie t
- 45'0 mii lei, Gimnaziul ,,Grigore Vieru"com. Purcari, pentru procurarea cdrbunelor gi balo{ilorde paie.
' 7610 mii lei, Gimnaziul ,,Grigore Vieru"com.Purcari, pentru schimbarea pa4iala a ugilor giferestrelor;
- 75ro mii lei, IP Gimnaziului " Dm. cantemir" din or.$tefan vod6, in scopul finalizdriireparafiei a blocurilor sanitare la Gimnaziul din s,Brezoaia;
4' se 'redistribuie alocafiile bugetare disponibile la A'ctivitdli sportive in sumd total',de98'7 mii lei, la $coala Sportivd $tefqn Vodi ,pentru amenajarea terenului ,po.tiu.
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. Liceul Teoretic ,,$tefan Vodd" or. $tefan Vodd - 40,0 mii
- Cod Eco l423l0 "Incasdri de la prestarea serviciilor cu platd" -

-!rl )ti

5. Jinind cont de executarea bugetului raional la situalia din 01.1 1.
bugetului raional pe anul 2020, se micEoreazi veniturile ale
,,Venituri din vinzarea mlrfurilor Ei serviciilor' compartimentul
;i serviciilor de cdtre instituliile bugetare" (venituri colectate ) in
ale unor institulii bugetare, dupd cum urmeazd :

lei, i
40,0 mi. Gimnaziului^,,Ion Creangd" s.Copceac -23,0 mii lei, inclusiv:

- Cod Eco 142310 "Incasiri de la prestarea serviciilor cu platd" - 23,0 mii lei,. Gimnaziului Cdplani -20,0 mii lei, inclusiv:
- Cod Eco 142320 "Plata pentru localiunea bunurilor patrimoniului public - - 20,0 mii lei,. $coala primard ,,Grigorc Vieru" or. $tefan Vodd- 38,0 mii lei, inclusiv:
- Cod Eco 142310 "Incasdri de la prestarea serviciilor cu platb" - 38,0 mii lei,
cu micsorarea, corespunzdtor, a cheltuielilor bugetare acestor institulii.
6. In scopul finaJdrii unor cheltuieli suplimentare ale unor institufii qi activitiifi ale bugetului
raional, se redistribuie alocafiile bugetare disponibile unor institufii bugetare finan(ate din
bugetul raional in sumd totald de 562,1mii lei, inclusiv:
* Directia agriculturd gi alimentaJiei -180,0 mii lei,
* Servicii de suport pentru exercitarea guverndrii, activitatea ,,Proiecte de investilii publice"-
104,1 mii lei;
* Aparatul pregedintelui raionului - I30,0 mii lei,
* ActivitSli culturale -148,0 mii lei,
cu direcfionarea mijloacelor date, dup6 cum urmeazd.;

- 83,0 niii'lei, primdriei s.Brezoaia, pentru elaborarea documenta{iei tehnice in cadrul proiectului
,,Constructia apeductului gi stafiei de epurare a s.Brezoaia";
- 2510 mii lei, IP Gimnaziului "Dm. Cantemir" din or.$tefan Vodd, in scopul proc;rxdrii a 2

calculatoare pentru desfrgurarea lecliilor la distanJd;
- 250,0 mii lei, IMSP Spitalul raional $tefan Vod5, pentru finisarea lucrdrilor de reparafie

capitald a SecJiei pediatrie;
- 4814 mii lei,IMSP Spitalul raional $tefan Vod6, pentru lucrdri de reparaJie capitald a sistemului
de incdlzire; '

- 20,7 mii'ieii IP Gimnaziul ,,$tefan Ciobanu" s.Talmaza, pentru finisarea reparafiei acoperiqului
blocului B a clddirii instituliei ;
- 45,0 mii lei, $colii de Arte din s.OlSnegti, pentru procurarea cdrbunelor;
- 90,0 mii lei, IP Gimnaziul din s.Rdscdiefi, pentru lucrdri de reparafie a scdrilor edificiului
institufiei.
7. Se redistribuie alocaliile bugetare disponibile ale IP $cola primarl din or.gtefan Vodd la
alimentalia elevilor, capitolul Produse alimentare, alineatul "Procurarea produselor
alimentare" (Cod Eco 33III0) qi alte aliniate in sumi totald de 240,0 mii lei, in scopul
acoperiiii'p'ddiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii nr.27012018'privind
sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar gi altor cheltuieli necesare ale acestei institulii,
inclusiv:
8. Se redistribuie alocafiile bugetare disponibile a IP Gimnaziul "Anatolie Sirghi" s.Talmaza in
sumd totald de 152,9 mii lei, in scopul acoperirii parfiale a cheltuielilor pentru implementarea
prevederilor Legii m.270120I8 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar qi altor
cheltuieli necesare ale acestei institufii .

9. finind cont de cele expuse in pct.l-8 se modificd gi se completeazd, anexele nr.1( nr.l-a) , ffi.2,

;i nr.3 tf;'d€Lizia Consiliului raional m.213 din 08 mai2020 "Cu privire la corelarea bugetiiliri
raional pe anul 2020", dupd cum urmeazd:

a) Anexa nr.l se modificd gi se prezintd in redacfie noud, dupd cum urmeazd:
b) Anexa nr.2 (2-a) se modificd gi se prezintd in redacfie nou6, dupd cum urmeazd:
c) Anexa nr.3 se modificd qi se prezintd in redacJie noud, dupd cum urmeazd:
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10. Controlul executirii prezentei decizii se prme in sarcinE dnei Ina (

finanJe.
ll. Prezenta decizie se aduce la cmoginf*

- Oficiului Teritorial Cdugeni al C-:mcelaiei de Stat.
- Aparahrlui pregedintelui raionului;
- Direc{iei finante;
- Tuturor executorilor de buget gi primdriilor nominalizafi;
- Prin publicare pe pagina web a consiliului raional $tefan vodd.

Pregedintele gedinfei
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului ra

r\',

gef, Direc{ie

Ion Moraru

Ion turcan


