
Proiect 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 4/1 

din 12 august 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 În legătură cu deplasarea elevilor din raion la Tabara de odihnă pentru copii în județul 

Dâmbovița (România) în cadrul proiectului „Organizarea taberei pentru elevii din raionul  Ștefan 

Vodă – 2022 ” se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Donații 

voluntare” compartimentul „Donații voluntare pentru cheltuieli curente” (venituri colectate) 

Cod Eco 144124 “Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru instituțiile 

bugetare” în sumă de 135,0 mii lei obținute în cadrul implementării acestui proiect, în scopul 

finanțării cheltuielilor la grupa principală „Învățământ” subprogramul “ Educație extrașcolară și 

susținerea elevilor dotați” ce țin de deplasarea copiilor, organizarea și desfășurarea odihnei. 

 1.2 Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Transferuri primite între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 2” Cod Eco 191112 “Transferuri curente primite 

cu destinație specială  între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și 

asistența socială” cu 112,0 mii lei, allocate din contul mijloacelor financiare a fondului de 

intervenție al Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor legate de acordarea indemnizațiilor 

angajaților din sistemul medical infectați cu COVID-19  în conformitate cu                               

Hotărârile Guvernului nr. 442 din 29 iunie 2022.    

 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), 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 194,5 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. 29 din 28.06.2022 (anexele nr.1 şi nr.2), după cum urmează: 

➢ Centrul de plasament temporar din s. Popeasca pentru refugiații din Ucraina – 161,5 mii lei; 

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

gestionarea crizei refugiaţilor– 33,0 mii lei. 

 1.4 În scopul implementării în continuare a proiectului „Reparaţia capitală a sălii de sport” la IP 

Gimnaziul „Maria Bieșu” s.Volintiri finanţat în comun cu partenerii din primăria com.Potlogi, 

județul Dâmbovița (România), 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 200,0 mii lei, obținute în cadrul implementării acestui proiect, în 

scopul finanțării cheltuielilor la grupa principală  „Învățămînt”, subprogramul “Învățământ 

gimnazial”, ce țin de reparaţie capitală a sălii de sport. 

 1.5. 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 5,0 mii lei, inclusiv: 

➢ IP Tabara de odihnă pentru copii „Dumbrava” din s.Talmaza, Cod Eco 142320                    

“Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public”– 5,0 mii lei, pentru finanțarea  

cheltuielilor  termoenergetice şi altor cheltuieli curente ale instituției. 

 1.6 Ținând cont de executarea veniturilor bugetului raional la situația din 01.08.2022 și 

executarea scontată a bugetului raional pe anul 2022, se micșorează  veniturile  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 116,7 mii lei la  Tabăra de odihnă pentru copii “Dumbrava” din s.Talmaza, după 

cum urmează : 

- Cod Eco 142310 “Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”  - 116,7    mii lei, cu micşorarea 

cheltuielilor corespunzătoare ale acestei instituţii, în legătură cu faptul că instituția dată a activat 

în sezonil estival doar în 4 schimburi față de cele 6 preconizate în buget. 

 1.7 Se redistribuie alocațiile bugetare disponibile  în sumă de  36,0 mii lei a Centrului de 

asistență specializată și plasament temporar „Încredere” or.Ștefan Vodă cu direcţionarea 

mijlocelor date Direcţiei generale asistenţa socială şi protecţia familiei în scopul achitării 

contribuției AO „PRODOCS” în cadrul implementării proiectului comun “Servicii sociale 

accesibile pentru copii și tineri cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă” cu suportul 

financiar al Uniunii Europene, co-finanțat de Fundația Soros-Moldova (unul din obiectivele 

proiectului dat este procurarea unui microbus adaptat la necesitățile copiilor cu dizabilități) și 

finanțarea altor cheltuieli curente necesare. 

 1.8 Se redistribuie alocațiile bugetare disponibile la moment a IP Gimnaziul „Dm. Cantemir” 

or.Ştefan Vodă în sumă totală de 440,0 mii lei pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de 

personal.  

 1.9 Se distribuie mijloace financiare in sumă totală de 221,6 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: 

- 36,6 mii lei, Gimnaziului „Mihai Sîrghi”s.Cioburciu, în scopul executării cerinţelor prescripţiei 

Derecţiei Teritoriale pentru Controlul Siguranţei Alimentelor Căuşeni; 

- 65,0 mii lei, Gimnaziului „Mihai Eminescu”s.Antoneşti, pentru schimbarea coșului de fum 

deteriorat și a țăvii ce duce căldura în instituție  

- 120,0 mii lei, IP Școala primară “Grigore Vieru” or.Ștefan Vodă, pentru reparația parțială a 

acoperișului  deteriorat.  

 2. Ținând cont de cele expuse în pct. 1.1 - 1.9 se modifică și se completează anexele nr.1(nr.1-

a), nr.2, nr.3 la decizia Consiliului raional nr.8/5 din 16 decembrie 2021 ”Cu privire la aprobarea 

bugetului raional  pe anul  2022” cu modificările și completările ulterioare, 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: 

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


