
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL $TEFAN VODA

DE,CIZIE nr.3ll
din 14 mai202l

Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului raional gtefan Vodd nr.li I din 21 .01.2021
"Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021-

lindnd cont de demersurile parvenite din partea institufiilor bugetare, primdriilor;
In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanJele publice locale gi art.61 din Legea nr. 181 din25.07.2014 privind finanJele pu|lice 9i
responsabilitAti bugetar-fiscale;
In temeiul art.43, alin.(l) lit b) 9i urt.46 alin. (l) din Legea nr. 436-XVI din 28.l2.2006privind

admi+istratia publicd locald, consiliul raional $tefan vodd, DECIDE:
1. In scopul implementdrii proiectului ,,Reparafia capitald. a sdlii de sport', la
IP Gimnaziul ,,Maria Biegu" s.Volintiri finanfat in comun cu partenerii din primdria
com. Potlogi, judeful D6mbovila (Romdnia), se majoreazA pntea de venituri ale bugetului
raional la capitol ,rDona{ii voluntare" compartimentul ,,Donalii voluntare pentru chiltuteti
capitale" (venituri colectate ) Cod Eco 144224 "Donafii voluntare pentru cheltuieli capitale din
surse externe pentru instituliile bugetare" in sumd, de 250,0 mii lei obtinute in cadrul
implementdrii acestui proiect, in scopul finanldrii cheltuielilor la grupa principaia ,,invifdmint",
subprogramul "invdfdmint gimnazial-", ce lin de repara{ie capitald-a riii a. .po.t.
2. Se modificS pct.3 din decizia Consiliului raional nr. 213 din 02.04. 2021, iupa cum urmeazd:
- alin.(l) textul *120,0 mi lei, IP Gimnaziul ,,Maria Biegu" s. Volintiri, pentru-izolarea termicd a
unui perete exterior (din partea de nord)" se substituie cu iextul *120,0 mi lei,
IP Gimnaziul ,,Maria Biegu" s. Volintiri, pentru repara[ia capitald a sdlii de sport in cadrul
proiectului ,,Reparalia capitald a sdlii de sport"", care este implementat in parteneriat cu primdria
com. Potlogi, judeful Ddmbovila (Romdnia) ;
- alin.(2) textul:"134r0 mii lei, Gimnaziului ,,Ion Creangd"s.Copceac, pentru achitarea
cheltuielilor legate de instalarea sta{iei de epurare la institu{ie" se substituie cu textul:.,134,0 mii
lei, Gimnaziului ,,Ion Creangd"s.Copceac, pentru pentru achitarea cheltuielilor legate de
instalarea stafiei de epurare la institulie qi schimbareaparliald,a geamurilor".
3. Se distribuie mijloace bugetare din soldul mijloacelor bdnegti format in urma executdrii

bugetului raional pe anul 2020, dupd cum urmeazd:
- 12913 mii lei, pentru reparaliacapitald a sediului IP Incubatorul de Afaceri din or. gtefan Vodd;
- 31'1 mii lei, AO Asociafia Internafionald a Tinerilor din Moldova, Echipa de Voluntari
"Oamenii V", pentru achitarea contributiei in cadrul proiectului cu prioritatea .,Dezvoltarea
cet[{eniei active gi spiritului civic in rindul tinerilor" in cadrul Programului de Grantui 2021
pentru organiza[Ille de tineret;
- 100'0 mii lei, primdriei s.Fegteli{a, pentru repara\ia scuarului de la intrare in Casa de Cultur6
din localitate;
- 200,0 mii lei, IMSP Spitalul raional, pentru lucrdri

de reabilitare (et. III);
- 120,0 mii lei, IMSP Spitalul raional, pentru procurarea

cu volum de 10 litre;
- 50,0 mii lei, A.O. "Concordia. Proiecte

fi nanfarea pa{.ial6 a serviciilor sociale.

de reparaJie capitald a sec{iei

a 5 concentratoare de oxisen

sociale",Centrul Multifunc{ional Tudora, pentru



4. Se redistribuie alocafiile bugetare disponibile la Activitdli sportive in sumd totald de 400,0 mii
lei, la $coala Sportivd $ttfon Vodd, pentru amenajarea terenului sportiv gi

altor cheltuieli necesare.
5. Se majoreazd, partea de venituri ale bugetului raional la capitolul ,,Donafii voluntare"
compartimentul ,,Donalii voluntare pentru cheltuieli capitale" (venituri colectate )
Cod Eco 144224 "Donafii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse exteme pentru institufiile
bugetare" cu 6,5 mii lei, obfinute de cdtre IP $coala primard "Grigore Vieru" din or.$tefan Vodd
in cadrul proiectului "Grddina gcolard", finanJat de Uniunea Europeand, in scopul finanldrii unor
cheltuieli capitale ale institufiei.
6. Se distribuie mijloace financiare in simd totald de 150,0 mii lei, din contul mijloacelor
nedistribuite ale transferurilor categoriale destinate invdfdmintului primar, secundar general din
componenta raionald, aprobatd in bugetul raional pe anul 2021, inclusiv:
- 15010 mii lei, IP Gimnaziul Popeasca, s.Popeasca, pentru repara[ia intririi in clddire
(pragul gi copertina).
7. findnd cont de cele expuse in pct.l-6, se modificd gi se completeazd. anexele nr.l,nr.2, nr.3 la
decizia Consiliului raional nr. lll din2l ianuarie 202I "Cu privire la corelarea bugetului raional
pe anul 2021", dupd cum urmeaz6:
a) Anexa nr.l se modificd qi se prezintd in redacfie noud, se anexeazd;
b) Anexa nr.2 se modifrcd gi se prezintd in redacJie noud, se anexeazd;
c) Anexa nr.3 se modificd qi se prezintd in redac{ie noud, se anexeazd.
8. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, gef al direcfie finanfe.
9. Prezenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se public[ pe

pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd gi se aduce la cunogtinfd:
- Aparatului pregedintelui raionului;
- Direcfiei frnante;
- Tuturor executorilor de buget gi primdriilor nominalizaJi;

Pregedintele gedinfei:
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

Andrei Caraug

Ion furcan
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