
Proiect 

 

DECIZIE nr. 7/1 

din 18 noiembrie 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 modifică decizia Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la 

corelarea bugetului raional pe anul  021” după cum urmează: 

 1.1 Ținînd cont de executarea bugetului raional la situația din 01.11.2021 și executarea scontată a 

bugetului raional pe anul 2021, se micșorează veniturile ale bugetului raional la categoria                   

„Alte venituri” la compartimentul venituri colectate în sumă totală de 134.4 mii lei a                          

IP Şcoala primară „Grigore Vieru”din or. Ştefan Vodă,  după cum urmează: 

 - Cod Eco 142310 “Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”  - 56,4 mii lei; 

 - Cod Eco 144214 “Donații voluntare  pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile 

bugetare” în sumă de 30,0 mii lei; 

 - Cod Eco 144224 “Donații voluntare  pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru instituțiile 

bugetare” în sumă de 48,0 mii lei,  

cu micşorarea cheltuielilor corespunzătoare ale acestei instituţii . 

 1.2 În urma unor precizări, se modifică pct. 1.8 din Decizia Consiliului raional nr. 6/2                          

din 30.09.2021, după cum urmează:          

-  textul “ Centrul de Creaţie Ştefan Vodă– 60,0 mii lei” se exclude;    

 - textul „Direcţia generală  educaţie – 140,0 mii lei” se substituie cu  textul „Direcţia generală 

educaţie– 200,0 mii lei” .  

 1.3 Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitolul “Transferuri primite între 

bugetul de stat si bugetele locale“ alineatul  “Transferuri curente primite cu destinație specială  

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 2” (CodEco 19111) cu 7382,1 mii lei, allocate din 

contul mijloacelor financiare ale bugetului de stat conform Hotărîrii Guvernului nr. 312                                

din 03.11.2021 în scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru asigurarea prevederilor cadrului 

normativ privind salarizarea în sectorul bugetar, după cum urmează : 

 
Grupa 

principală 

Codul 

programului/ 

subprogramului 

Denumirea  

programului/ 

subprogramului 

Denumirea 

instituției 

Total 

cheltuieli de 

personal 

08 8602 Sport Şcoala sportivă 82,1 

      09       8804 Învățămînt gimnazial 7300,0 

   IP Gimnaziul ,,Dmitrie 

Cantemir”or. ȘtefanVodă 

1113,3 

   IP Gimnaziul,,Mihai Sîrghi” 

s.Cioburciu 

321,2 
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   IP Gimnaziul,, Alexandru cel 

Bun” s.Slobozia 

334,1 

   IP Gimnaziul ,, Căplani” 

s.Căplani 

70,5 

   IP Gimnaziul,, Ion Creangă” 

s.Copceac 

730,5 

   IP Gimnaziul ,,Mihai 

Viteazul”  s.Carahasani 

191,2 

   IP Gimnaziul,, GrigoreVieru” 

Purcari 

845,8 

   IP Gimnaziul Răscăieți 276,8 

   IP Gimnaziul ,,Anatol Sârghi” 

s. Talmaza 

466,9 

   IP Gimnaziul ,,Vasile Moga” 

s. Feşteliţa 

68,0 

   IP Gimnaziul Popeasca 184,0 

   IP Gimnaziul Ștefănești 391,4 

   IP Gimnaziul ,,Ștefan 

Ciobanu”s. Talmaza 

996,1 

   IP Gimnaziul,,Maria Bieșu” 

s. Volintiri 

274,4 

   Gimnaziul“Ecaterina 

Malcoci” s.Crocmaz 

337,8 

    09 8806 Învățămînt liceal 523,0 

   IP Liceul Teoretic „Ștefan 

Vodă” or. Ștefan Vodă, filiala 

gimn. Marianca de Jos  

392.0 

   IP Liceul Teoretic 

„B.P.Hajdeu” s. Olănești 

131.0 

  Total 

învățămînt 

 7382,1 

  Total pe raion  7382,1 

 1.4 Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la compartimentul “Transferuri primite 

între instituțiile bugetului de stat și instițiile bugetelor locale de nivelul II “ alineatul 

“Transferuri curente  primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II” (Cod Eco 191310), allocate din contul mijloacelor financiare a 

Fondului de susţinere a populaţiei pentru pachetul minim de servicii sociale în sumă de 99,7 mii 

lei, conform circularei Ministerului Finanţelor al RM nr.07/2-17d/16 din 27.10.2021 şi a Ordinului 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.3 din 11.10.2021, în scopul 

finanţării suplimentar a Serviciului social “Asistenţa personală”: angajarea suplimentar 5,0 unități 

de asistenţi personali . 

 1.5 Se redistribuie alocațiile bugetare disponibile în sumă totală de 332,0 mii lei ale unor instituții 
și activități din domeniul “Învățămînt”, inclusiv: 

❖ Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza - 70,0 mii lei, 

❖ Susţinerea elevilor dotati – 18,6 mii lei, 

❖ Desfășurarea examenelor de absolvire – 21,2 mii lei, 

❖ Mijloace nedestribuite pentru dejunul cald  - 181,2 mii lei, 

❖ Întreținerea transportului şcolar – 38,0  mii lei, 

❖ Centrul de Creație – 3,0 mii lei, 
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în scopul finanţării cheltuielilor necesare ale unor instituții din domeniul dat, după cum urmează:  

➢ Şcolii sportive raionale Ştefan Vodă, pentru lucrări de reparaţie capitală a terenului de 

minifotbal din or. Ştefan Vodă – 137,0 mii lei;  

➢ IP Gimnaziul din s. Ştefăneţti, pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor                               

sanitare - 155,0 mii lei; 

IP Gimnaziul din s.Palanca, pentru reparația capitală a scărilor de întrare în                             

instituţie – 40,0. mii lei. 

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

bugetului raional pe anul 2020, după cum urmează: 

 - 0,9 mii lei, în scopul restituirii mijloacelor financiare Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială, 

neutilizaţi pe parcursul anilor 2018-2020 pentru asigurarea funcţionalităţii serviciilor încluse în 

pachetul minim de servicii sociale conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 800/2018. 

      2. Ținând cont de cele expuse în pct. 1.1- 1.6 se modifică și se completează anexele nr.1                      

(nr.1-a), nr.2, nr.3, nr.4 şi  nr.8 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 (nr.1-a) se modifică și se prezintă în redacție nouă, după cum urmează: 

b)  Anexa nr.2 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

c)  Anexa nr.3 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

d)  Anexa nr.4 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

e) Anexa nr.5 (nr.8) se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

 3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Ina Caliman, şef, direcție finanţe. 

 4. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina 

web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

                Aparatului președintelui raionului; 

                 Direcției finanțe; 

                 Tuturor executorilor de buget şi primăriilor nominalizate. 

 

 

 

 

    Preşedintele şedinţei:                                                 

    Contrasemnează:  

   Secretarul  Consiliului raional                                                               Ion Ţurcan 


