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DECIZIE nr. 1/1 

din 03 martie 2022 

 

 Cu privire la modificarea deciziei  

Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021  

”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022” 

 

 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 temeiul 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.Se modifică decizia Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021 ”Cu privire la aprobarea 

bugetului raional  pe anul  2022”, după cum urmează: 

 1.1 Se distribuie mijloace financiare în sumă totală de 162,3 mii lei, din contul mijloacelor 

nedistribuite ale transferurilor categoriale destinate învățământului primar, secundar general din 

componenta raională, aprobată în bugetul raional pe anul 2022, după cum urmează: 

- 100,0 mii lei, pentru achitarea deplasărilor a cadrelor didactice, care predau în 2-3 instituții de 

învățământ; 

- 11,5 mii lei, Gimnaziului „Dm. Cantemir” or. Ștefan Vodă, pentru finanţarea lucrărilor de 

demolare a scării de evacuare (blocul B);  

- 10,0 mii lei, Gimnaziului  din s. Palanca, pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului 

instituţiei, deteriorat în urma vântului puternic;  

- 40,8 mii lei, Direcției generale educație Ștefan Vodă, pentru arenda transportului în lunile 

februarie - mai, în legătura cu majorarea numărului de elevi transportaţi.  

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

bugetului raional pe anul 2021, după cum urmează: 

- 150,0 mii lei, primăriei s. Brezoaia, pentru renovarea apeductului din localitate (costul 

lucrărilor e de 500,0 mii lei); 

- 10,0 mii lei, pentru asigurarea activității Consiliului raional al elevilor, inclusiv: achitarea 

deplasărilor, procurarea materialelor didactice, rechizitelor de birou;   

- 90,0  mii lei, pentru menționarea bursierilor raionali și a elevilor capabili de performanțe; 

- 30,0 mii lei, Direcției generale educație Ștefan Vodă, pentru menționarea învingătorilor și 

participanților la Concursul raional „ Pedagogul anului - 2022”; 

- 5,0 mii lei, Organizației Teritoriale Ștefan Vodă a AO Asociației Nevăzătorilor din Moldova, 

pentru acoperirea cheltuielilor a serviciilor comunale pentru anul 2022; 

- 100,0 mii lei, Aparatului preşedintelui raionului pentru finanţarea cheltuielilor legate de 

deservirea delegaţiilor oficiale;  

- 78,0 mii lei, în scopul finanţării cheltuielilor de personal pe 3 luni a.2022 pentru 5,0 unități de 

asistenţi personali a Serviciului social “Asistenţa personală”, angajaţi suplimentar din luna 

decembrie a.2021 din contul “Transferurilor curente  primite cu destinație specială între 

instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II” (Cod Eco 191310), 

alocate din contul mijloacelor financiare a Fondului de susţinere a populaţiei pentru pachetul 

minim de servicii sociale în sumă de 99,7 mii lei, conform Ordinului Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.3 din 11.10.2021 şi neutilizate în anul 2021; 
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- 61,1 mii lei, în scopul acordării ajutorului material cu prilejul aniversării a 33-a de la retragerea 

trupelor armate din Afganistan, după cum urmează:  

▪ 6,0 mii lei, Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan din raionul Ștefan Vodă, 

pentru acordarea ajutorului material familiilor ostaşilor căzuţi în luptele din Afganistan, a câte  

1000 lei, inclusiv: 

- s. Talmaza – 

- com. Purcari 

- s. Carahasani

- s. Olănești – 

- com. Răscăie

- s. Cioburciu văduvă participantului la acţiunile de luptă din 

Afganistan, decedat în luptele pentru apărarea integrităţii teritoriale şi                                  

independenţei Republicii Moldova); 

▪ 1,5 mii lei, veteranilor invalizi participanţi la acţiunile de luptă din      Afganistan, a câte  

500 lei, inclusiv: 

            or. Ştefan Vodă - 

            or. Ştefan Vodă - 

            s.Volintiri -  

▪  16,0 mii lei, familiilor veteranilor decedaţi după retragerea trupelor armate din 

Afganistan (32 persoane câte 500 lei), inclusiv: 

s. Antonești – 

s. Carahasani – 

s. Căplani – 

s. Copceac – 

s. Crocmaz - 

s. Cioburciu – 

s. Ermoclia – 

s. Feşteliţa – 

s. Olăneşti –   

com. Purcari – 

s. Popeasca - 

 com. Răscăieíţi –  

s. Slobozia – 

s. Talmaza – 

s. Tudora – 

s. Volintiri – d

or. Ştefan Vodă –                

dnei Lidia Butescu, 

• 37,2 mii lei, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan (124 persoane câte 300 lei). 

- 169,3 mii lei, în scopul acordării ajutorului material, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la 

declanşarea războiului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei                           

Republicii Moldova,  după cum urmează:  

▪ 6,0 mii lei, familiilor ostaşilor căzuţi la acțiunile de luptă pentru apărarea  integrității  

teritoriale  și independenței  Republicii  Moldova, a câte  1000 lei, inclusiv: 

▪ 10,0 mii lei, familiilor veteranilor decedaţi după acțiunile de luptă pentru apărarea  

integrității  teritoriale  și independenței  Republicii  Moldova, (20 persoane câte 500 lei), 

inclusiv: 

▪ 153,3 mii lei, participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea  integrității  teritoriale  și 

independenței  Republicii  Moldova (511 persoane câte 300 lei). 

- 36,0 mii lei, întru executarea pct. 9 al Regulamentului cu privire la conferirea Titlului de 

Cetăţean de Onoare al raionului Ştefan Vodă, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.6/5 din 

04 noiembrie 2004 cu modificările şi completările ulterioare, se acordă ajutor material unic în 

mărime a câte 1200 lei, inclusiv: 

a) persoanelor pensionaţi: 
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s. Antoneşti –

s. Brezoaia – 

s. Carahasani –

s. Cioburciu – 

s. Copceac –  

s. Crocmaz – 

s. Feşteliţa – 

s. Olăneşti – 

s. Popeasca – 

s. Răscăieţi –

s. Talmaza – 

s. Tudora – 

or .Ştefan Vodă –

or. Cimişlia – 

or. Chişinău – 

în total –31,2 mii lei;   

b) cu prilejul jubileelor de vârstă: 

s. Olăneşti – 

or. Ştefan Vodă –  

or. Chişinău –   

        în total – 4,8 mii lei. 

- 30,0 mii lei, pentru acordarea indemnizaţiilor unice (a câte 5,0 mii lei) studenţilor orfani din 

localităţile raionului Ştefan Vodă, care își fac studiile în instituţiile de învățământ superior şi 

mediu de specialitate din Republica Moldova și România, inclusiv: 

        - or. ŞtefanVodă - 

            -  s. Slobozia  -  

            -   s. Antoneşti – 

- 15,0 mii lei, în scopul acordării a unui ajutor material unic a câte cinci mii lei  participanților  la 

cel de-al doilea război mondial, după cum urmează: 

- 357,0 mii lei, în scopul finanţării cheltuielilor pentru bunurile şi serviciile, procurarea 

produselor alimentare necesare desfăşurării activităţii unor instituţii din domeniul                        

Protecție socială, inclusiv: 

* Direcția generală asistenţa socială şi protecţia familiei – 95,0 mii lei; 

* Centrul de asistență socială  pentru cuplu mama-copil și pentru copii în situație de risc din                  

s. Olănești – 87,0 mii lei; 

*Centrul de asistență specializată şi plasament temporar „Încredere” or, Ştefan Vodă– 90,0 mii lei; 

* Centrul de asistență  socială pentru persoane vârstnice și cu  dizabilități  Talmaza – 85,0 mii lei;  

- 10,5 mii lei, Asociației Obşteşti ,,Uniunea Cernobîl” din raionul Ştefan Vodă, pentru participarea 

membrilor al societății la comemorarea celei de-a 36-a aniversare din Ziua catastrofei de la 

Cernobîl, organizate în  mun. Chișinău şi în raionul Ştefan Vodă; 

1.3 Se redistribuie alocațiile bugetare disponibile  în sumă totală de 174,6 mii lei ale unor instituții 

și activități din domeniul  “Protecție socială”, inclusiv: 

* Serviciul social Echipa Mobilă – 15,9 mii lei; 

* Serviciul de îngrijire socială la domiciliu– 39,8 mii lei; 

* Serviciul asistență personală – 68,9 mii lei; 

* Serviciul de asistenţă socială comunitară– 50,0 mii lei; 

în scopul finanţării cheltuielilor necesare ale unor instituții din domeniul dat, după cum urmează:  

Direcția generală asistenţa socială şi protecţia familiei – 158,7 mii lei; 

Centrul de asistență socială  pentru  cuplu  mama-copil  și pentru copii în situație de risc din                     

s. Olănești – 15,9 mii lei,     
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 1.4 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) în sumă totală de 80,0 mii lei, inclusiv: 

➢ IP Gimnaziul s. Răscăieţi, Cod Eco 142320 “Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public”– 80,0 mii lei, pentru finanțarea  cheltuielilor  termoenergetice. 

 2. Ținând cont de cele expuse în pct.1.1- 1.4, se modifică și se completează anexele nr.1, nr.2, 

nr.3 la decizia Consiliului raional nr.8/5 din 16.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului 

raional  pe anul  2022”, după cum urmează: 

a)  Anexa nr.1 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: 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, șefă a Direcției finanțe. 

 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 cunoştinţă: 

               - Aparatului preşedintelui raionului; 

               - Direcţiei finanţe; 

               - Tuturor executorilor de buget şi primăriilor nominaliza ; 

                

                        

 

 

 

  Preşedintele şedinţei:                                                                                 

  Contrasemnează:  

 Secretarul Consiliului raional                                                             Ion Ţurcan  
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