
Proiect 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 2/2 

din 19 mai 2022 

 

 Cu privire la modificarea deciziei  

Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021  

”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022” 

 

 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. 8/5 din 16.12.2021 ”Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pe anul 2022”, după cum urmează: 

 1.1. Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Venituri din vînzarea 

mărfurilor și serviciilor” compartimentul „Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către 

instituțiile bugetare” (venituri colectate) în sumă totală de 40,0 mii lei, inclusiv: 

➢ IP Gimnaziul ,,Maria Bieşu” s. Volintiri, Cod Eco 142320 “Plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului public”– 40,0 mii lei, pentru finanțarea  cheltuielilor  termoenergetice și 

altor cheltuieli curente ale instituției. 

 1.2 În urma unor precizări, se modifică pct. 1.2 din decizia Consiliului raional nr. 1/1                        

din 03.03.2022, după cum urmează: 

- alin (14) textul: “ 13,0 mii lei, Asociației Obşteşti ,,Uniunea Cernobâl” 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” se substituie cu textul: “13,0 mii lei, dlui Alexandru Bădulescu, 

preşedintele Asociației Obşteşti ,,Uniunea Cernobîl” din raionul Ştefan Vodă, pentru organizarea 

comemorării celei de-a 36-a aniversare din Ziua catastrofei de la Cernobîl în                                     

raionul Ştefan Vodă” . 

 1.3 Se distribuie mijloace financiare in sumă totală de 532,8 mii lei, din contul mijloacelor 

nedistribuite ale transferurilor categoriale destinate învățămîntului primar, secundar general din 

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

- 215,8 mi lei, IP Gimnaziul „Maria Bieșu” s.Volintiri, pentru finanţarea  parţială a cheltuielilor 

legate de Reparaţie capitală a sălii de sport, finanţate în comun cu partenerii din primăria 

com.Potlogi, județul Dâmbovița (România); 

- 292,0 mi lei, IP Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă, pentru finanţarea lucrărilor 

legate de renovare a stadionului instituţiei ;   

- 25,0 mii lei, IP Gimnaziul „Mihai Viteazul” s.Carahasani, pentru finanţarea cheltuielilor legate de 

lichidarea încalcărilor depistate în urma controlului a Serviciului Teritorial Căuşeni al ANRE şi 

profilaxia parţială a sistemului electric a instituţiei. 

 1.4 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 2038,4 mii 

lei, allocate din contul mijloacelor financiare ale bugetului de stat conform Hotărîrii Guvernului 

nr.163 din 16 martie 2022, în scopul  acordării  premiului anual pentru rezultatele activității în 

anul 2021 , după cum urmează : 

 



Grupa 

principală 

Codul 

programului/ 

subprogramului 

Denumirea  

programului/ 

subprogramului 

Denumirea 

instituției 

Total 

ch-li de 

personal 

08 8602 Sport  131,6 

    Şcoala sportivă 131,6 

     09       8804 Învățământ gimnazial 1400,1 

   IP Gimnaziul ,,Maria Bieşu”     

s. Volintiri 

112,3 

   IP Gimnaziul ,,Dmitrie 

Cantemir”or. ȘtefanVodă 

168,4 

   IP Gimnaziul,,Mihai Sîrghi” 

s.Cioburciu 

61,4 

   IP Gimnaziul,, Alexandru 

cel Bun” s.Slobozia 

139,6 

   IP Gimnaziul ,,Mihai 

Eminescu” s.Antoneşti 

86,0 

   IP Gimnaziul ,, Căplani” 

s.Căplani 

34,2 

   IP Gimnaziul,, Ion Creangă” 

s.Copceac 

40,6 

   IP Gimnaziul ,,Mihai 

Viteazul” s.Carahasani 

62,3 

   IP Gimnaziul Palanca 69,4 

   IP Gimnaziul,, 

GrigoreVieru” s. Purcari 

121,0 

   IP Gimnaziul Răscăieți 102,3 

   IP Gimnaziul ,,Anatol 

Sîrghi” s. Talmaza 

64,6 

   IP Gimnaziul ,,Vasile 

Moga” s. Feşteliţa 

102,4 

   IP Gimnaziul Popeasca 44,8 

   IP Gimnaziul  

,,Ștefan Culea” s.Tudora 

74,6 

   IP Gimnaziul Ştefăneşti 71,7 

   filiala gimnaziul Marianca de 

Jos, IP Liceul Teoretic „Ștefan 

Vodă” or. Ștefan Vodă 

44,5 

    09 8805 Învățământ special 40.6 

   Şcoala auxiliară-internat 

Popeasca 

40,6 

    09 8806 Învățământ liceal 39,4 

   IP Liceul Teoretic „Ștefan 

Vodă” or. Ștefan Vodă         

10,6 

   Transport şcolar 28,8 

    09 8814 Educaţia  extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 426,7 

   Şcoala de Arte „M. Bieşu”  238,8 

   Şcoala de Arte din s. 

Olănești 

132,9 

   Centrul de creaţie 40,0 

   Tabara de odihnă 

„Dumbrava” din s.Talmaza 

15,0 

  Total   2038,4 

 



 1.5 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), Cod Eco 

191112 “Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială’ cu 540.7 mii lei, alocate din contul 

mijloacelor financiare a Fondului de intervenție al Guvernului, pentru asigurarea activității 

Centrului de plasament temporar din s. Popeasca pentru refugiații din Ucraina şi acordarea 

Sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate în 

corespundere cu art.139¹ al Codului Muncii, conform Dispozițiilor Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova nr.10 din 15.03.2022(anexa nr.1) şi nr.16 din 20.04.2022 

(anexele nr.1 şi nr.2), după cum urmează: 

➢ Centrul de plasament temporar din s. Popeasca pentru refugiații din Ucraina – 474,4                   

mii lei; 

➢ Achitarea cheltuielilor de personal angajaţilor din domeniul protecţiei sociale, implicaţi în 

gestionarea crizei refugiaţilor– 66,3 mii lei. 

 1.6 În scopul finanţării unor cheltuieli suplimentare ale bugetului raional se redistribuie 

alocațiile bugetare disponibile la compartimentul Activităţi culturale în sumă totală de                          

29,4 mii lei, cu direcţionarea mijloacelor date după cum urmează: 

- 23,4 mii lei, pentru finanţatea cheltuielilor legate de participarea echipei raionului în cadrul 

Şcolii Securităţii pentru copii ”Împreună reducem riscurile” ediţia 2022, care va fi organizată şi 

desfăşurată pe teritoriul Taberei de odihnă „Ghiocel” din s.Cîrnaţeni, raionul Căuşeni în perioada 

13-14 mai 2022; 

- 6,0 mii lei, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de desfăşurarea activutăţilor 

consacrate celor 10 ani de activitate a IP” Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă”.  

 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.5, nr.5-a şi nr.5-b la decizia Consiliului raional nr.8/5 din 16 decembrie 2021 

”Cu privire la aprobarea bugetului raional  pe anul  2022”, 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.5 se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

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

g) Anexa nr.5-b se modifică și se prezintă în redacţie nouă, după cum urmează: 

 3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, şefă a direcției 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 

     


