
DECIZIE nr.  

din 05 august 2021 

 
 

         Cu privire  la modificarea Deciziei  

         Consiliului raional Ştefan Vodă nr.1/1 

         din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea  

bugetului raional  pe anul  2021” 

 

         Ținând cont de demersurile parvenite din partea instituțiilor bugetare, 

primăriilor;   

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

2003 privind finanțele publice locale şi art.61 din Legea nr.181 din 25.07.2014 

privind finanțele publice şi responsabilități 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 administrația publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă, 

DECIDE: 

 

      1. 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)   în sumă 

totală de 40,0 mii lei, inclusiv: 

➢ Gimnaziul IP Răscăieţi, filiala Răscăieții Noi, Cod Eco 

142320 “Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public” - 40,0 

mii lei, pentru finanțarea  cheltuielilor termoenergetice și altor 

cheltuieli curente ale instituției. 

  

       2. Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Donații 

voluntare” compartimentul „Donații voluntare pentru cheltuieli capitale” 

(venituri colectate )  Cod Eco 144224 “Donații voluntare  pentru cheltuieli capitale 

din surse externe pentru instituțiile bugetare” în sumă de 80,0 mii lei obținute de 

către IP Școala primară “Grigore Vieru” or.Ștefan Vodă, în scopul finanțării 

cheltuielilor la grupa principală „Învățământ”, subprogramul “Învățământ primar”, 

pentru finanţarea cheltuielilor legate de reparație capitală a unui teren sportiv 

multifuncțional. 

 

    3. În urma unor precizări, se modifică pct.4 din Decizia Consiliului raional 

nr.2/3 din 02.04.2021, după cum urmează: 

       - alin (17)textul:“520,0 mii lei, IP Gimnaziului „Dm.Cantemir”or.ȘtefanVodă, 

pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal în a.2021” se exclude; 

proiect 
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       - alin (18) textul :“184,0 mii lei, IP Gimnaziul „Mihai Viteazul”s.Carahasani, 

pentru reparaţia fațadei la intrarea centrală şi acoperişului  la galerie a instituției” 

se exclude; 

       - alin (20) textul: ”200,0 mii lei, IP Gimnaziului „Mihai Sîrghi”s.Cioburciu, 

pentru schimbarea geamurilor din blocul claselor primare şi reparaţia parţială a 

acoperişului” se exclude;  

       -  alin (21) textul: ”210,0 mii lei, IP Școala primară “Grigore Vieru” or.Ștefan 

Vodă,  pentru reparația pardoselilor în sălile de clase, care sunt într-o stare 

deplorabilă” se exclude;  

   - alin (29) textul: “295,0 mii lei, IP Gimnaziul „Al-ru cel Bun”s.Slobozia, 

pentru reparaţia capitală a grupurilor sanitare pentru elevi” se substituie cu textul: 

“135,0 mii lei, IP Gimnaziul „Al-ru cel Bun”s.Slobozia, pentru reparaţia capitală a 

grupurilor sanitare pentru elevi”. 

 

       4. Se redistribuie alocațiile bugetare disponibile  în sumă totală de 1959,0  mii 

lei ale unor instituții și activități din domeniul “Învățămînt”, inclusiv: 

 

❖ Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza - 830,0 mii lei, 

❖ Școala auxiliară-internat din s.Popeasca - 1129,0 mii lei, 

 

în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor  pentru implementarea prevederilor 

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și altor 

cheltuieli necesare ale unor instituții din domeniul dat, după cum urmează:  

       - 520,0 mii lei, IP Gimnaziului „Dm.Cantemir”or.ȘtefanVodă, pentru 

finanţarea parțială a cheltuielilor de personal în a.2021; 

       - 210,0 mii lei, IP Gimnaziului Ştefăneşti, pentru finanţarea parţială a 

cheltuielilor de personal în a.2021; 

       -  184,0 mii lei, IP Gimnaziul „Mihai Viteazul”s.Carahasani, pentru reparaţia 

fațadei la intrarea centrală şi acoperișului  la galerie a instituției; 

       -  200,0 mii lei, IP Gimnaziului „Mihai Sîrghi”s.Cioburciu, pentru schimbarea 

geamurilor din blocul claselor primare şi reparaţia parţială a acoperişului;  

       - 255,0 mii lei, IP Școala primară “Grigore Vieru” or.Ștefan Vodă,  pentru 

reparația pardoselilor în sălile de clase, care sunt într-o stare deplorabilă şi 

elaborarea Proiectului tehnic pentru  mărirea suprafeței sălii festive/cantinei ;  

   - 160,0 mii lei, IP Gimnaziul „Al-ru cel Bun”s.Slobozia, pentru reparaţia 

capitală a grupurilor sanitare pentru elevi”;  

       - 110,0 mii lei, Gimnaziului „Mihai Eminescu”s.Antonești, pentru reparația 

capitală a pardoselelor la Centrul de resurse a educației incluzive şi a bibliotecii 

şcolii;  

   - 40,0 mii lei, IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din com. Purcari, pentru reparația 

parțială a acoperișului la  filiala Gimnaziul Viişoara, care este într-o stare 

deplorabilă; 

 

    - 160,0 mii lei, IP Gimnaziul s. Răscăieți, pentru reparația scărilor de intrare a 

edeficiului instituției; 



   - 120,0 mii lei, IP Gimnaziul din s.Palanca, pentru lucrări de reparație a 

instituţiei. 

 

         5. Se redistribuie alocațiile bugetare disponibile ale Centrului de asistență 

specializată și plasament temporar „Încredere” or.Ștefan Vodă în sumă de 100,0 

mii lei,  în scopul finanțării unor cheltuieli suplimentare ale Centrului de asistență 

socială  pentru  cuplu  mama-copil  și pentru copii în situație  de risc Olănești.  

     

     6. Se distribuie mijloace bugetare din soldul mijloacelor bănești format în   

urma executării bugetului raional pe anul 2020,  după cum urmează: 

  -  40,0 mii lei, AO Mişcarea Ecologistă Ştefan Vodă, pentru lucrări de 

reparație capitală a acoperișului Muzeului Verde din or.Ştefan Vodă; 

  - 125,0 mii lei, primăriei s.Ștefănești, pentru achitarea contribuției la 

implementarea  proiectului de la Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi 

mediului rural „Iluminarea stradală eficientă în satul Ștefănești” (costul total a 

proiectului e de 2624,95 mii lei, suma contribuţiei 690,0 mii lei) ; 

   - 80,0 mii lei, primăriei s.Talmaza, pentru achitarea contribuţiei la 

implementarea  proiectului de la Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi 

mediului rural „Reabilitarea străzii Traian şi accesului local s. Talmaza”(suma 

contribuţiei e de 600,0 mii lei) ; 

   - 80,0 mii lei, primăriei s.Feşteliţa, pentru achitarea contribuției la 

implementarea  proiectului de la Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi 

mediului rural „Construcţia unui drum din strada Decebal, intravilanul satului 

Feşteliţa” (suma contribuției e de 575,4 mii lei) ; 

   -  20,0 mi lei, Şcolii de Arte „Maria Bieșu” Ştefan Vodă, pentru acoperirea 

parţială a cheltuielilor (cheltuieli de transport) legate de deplasarea elevilor secţiei 

coregrafie la Festivalul internaţional de muzică şi dans „ PARALIA FEST” din or. 

Katerini, Greece în perioada de 02.07.2021 – 07.07.2021;  

        -   50,0  mii lei, IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz, pentru reparația pragului 

la întrare în farmacie şi schimbarea ușii centrale la OMF Palanca; 

        - 350,0 mii lei, IMSP Spitalul raional, pentru prelungirea lucrărilor de 

reparaţie capitală a et.III blocului curativ; 

    -  450,0  mii lei, la grupa principală “Servicii de stat cu destinație generală”, 

subprogramul “Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție”, pentru 

alocarea mijloacelor financiare în scopul acordării ajutoarelor materiale  

persoanelor  socialmente vulnerabile; 

 

       7.  Se distribuie mijloace financiare în sumă  totală de 266,8 mii lei, din contul 

mijloacelor nedistribuite ale transferurilor categoriale destinate învățământului 

primar, secundar general din componenta raională, aprobată în bugetul raional pe 

anul 2021, inclusiv: 

    -  120,0 mii lei, pentru procurarea a 34 tablete pentru învățătorii claselor întâi 

din anul şcolar 2021-2022;    



 - 39,0 mii lei, IP Gimnaziul „Mihai Viteazu” s.Carahasani, pentru reparația 

tavanului sălii de sport; 

      - 20,0 mii lei, IP Gimnaziului „Dm.Cantemir”or.Ștefan Vodă, pentru reparația 

scărilor la uşa de ieşire în caz de urgenţă din blocul B;  

      - 87,8 mii lei, IP Gimnaziului „Mihai Sîrghi”s.Cioburciu,  inclusiv:  

16,2 mii lei pentru procurarea şi  schimbarea contorului de gaz; 8,0 mii lei  pentru 

actualizarea devizului de cheltuieli la reparaţia sistemei de încălzire a instituției;  

63,5 mii lei, pentru lucrări de reparaţia intrării şi a scărilor de la intrare în incinta 

instituţiei; 

 

       8. În scopul finațării unor cheltuieli suplimentare ale bugetului raional, se 

redistribuie alocațiile bugetare disponibile unor instituții și activități ale bugetului 

raional în sumă totală de 182,1 mii lei, inclusiv:  

* Serviciul de asistenţa psihopedagogică Ştefan Vodă - 52,1 mii lei; 

* Activităţi culturale  -30,0  mii lei;    

* Muzeul  Ştefan Vodă  -50,0  mii lei;   

* Activităţi pentru tineret -50,0  mii lei,   

cu direcționarea mijloacelor date, după cum urmează :  

 

     - 182,1 mii lei, în scopul finanţării cheltuielilor legate de consolidarea diguliu de 

protecţie împotriva inundaţiilor satelor din linca râului Nistru din vara anului 2020, 

inclusiv: 

        primăriei com.Răscăieţi -  89,5 mii lei; 

        primăriei s.Cioburciu -  92,6 mii lei . 

 

       9. Ţinînd cont de cele expuse în pct.1-6, se modifică și se completează anexele 

nr.1, nr.2, nr.3 la decizia Consiliului raional nr.1/1 din 21 ianuarie 2021 ”Cu privire 

la corelarea bugetului raional  pe anul  2021”, după cum urmează: 

      a)  Anexa nr.1 se modifică și se prezintă în redacție nouă, se anexează; 

 

      b)  Anexa nr.2 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, se anexează; 

 

      c)  Anexa nr.3 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, se anexează. 

 

      10. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Ina Caliman, 

şef, Direcţie finanţe. 
        6. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), pe 

pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă (www.stefan-voda.md) și se aduce la cunoștință: 

Aparatului preşedintelui raionului; 

Direcţiei finanţe; 

Tuturor executorilor de buget şi primăriilor nominalizaţi. 

               Preşedintele  şedinţei                                                                                                      
 

           Contrasemnează:  

   Secretarul  Consiliului raional      Ion Țurcan 

http://www.stefan-voda.md/

