
Proiect 

 

DECIZIE nr. 5/3 

din 13 octombrie 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 redistribuie mijloace financiare în sumă totală de 36,0 mii lei din soldul nedistribuit a 

alocațiilor bugetare, destinate pentru achitarea suplimentar a compensațiilor bănești cadrelor 

didactici (nou angajate, revenite din concediul pentru îngrijirea copilului) în valoare de 4,0 mii 

lei, în scopul aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.969/2018, după cum urmează : 

• IP Gimnaziul „Mihai Sîrghi” s.Cioburciu - 4,0 mii lei, 

• IP Gimnaziul „Dm. Cantemir” or Ștefan Vodă – 12,0 mii lei, 

•   IP Gimnaziul Ștefănești – 4,0 mii lei, 

• IP Gimnaziul Palanca - 8,0 mii lei, 

• IP Şcoala primară „Grigore Vieru” or.Ştefan Vodă - 8,0 mii lei; 

 1.2 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 318,3 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.37 din 15.09.2022 (anexele nr.1 şi nr.2) și nr.38 din 

29.09.2022 (anexa nr.2) , după cum urmează: 

➢ Centrul de plasament temporar din s.Popeasca pentru refugiații din Ucraina – 288,4 mii lei; 

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

gestionarea crizei refugiaţilor– 29,9 mii lei. 

 1.3 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 158,8mii lei, inclusiv: 

➢ IP Școala de Arte din s.Olănești, Cod Eco 142310 “Încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată” – 35,0 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor legate de procurarea combustibilului, 

carburanților şi lubrifanților; 
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➢ IP Gimnaziul „Dm. Cantemir” or Ștefan Vodă, Cod Eco 142320 “Plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului public”– 3,8 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor legate de procurarea 

materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou; 

➢ Aparatul președintelui raionului, Cod Eco 142320 “Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public”– 70,0 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor curente necesare; 

➢ IP Şcoala auxiliară internat din s.Popeasca, Cod Eco 142320 “Plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului public”– 50,0 mii lei, pentru finanțarea  cheltuielilor termoenergetice şi 

altor cheltuieli curente legate de amplasarea Centrului de plasament temporar din s. Popeasca 

pentru refugiații din Ucraina. 

 1.4 Ținând cont de executarea veniturilor bugetului raional la situația din 01.10.2022 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 55,4 mii lei  la  IP Şcoala primară „Grigore Vieru” or.Ştefan Vodă, după cum 

urmează : 

- Cod Eco 142310 “Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”  - 55,4 mii lei, 

cu micşorarea cheltuielilor corespunzătoare ale acestei instituţii, în legătură cu nefuncționarea 

grupei cu regim prelungit din cauza menținerii situației pandemice cu COVID-19 în anul 2022. 

 1.5 Se redistribuie alocațiile bugetare disponibile a Aparatlui Direcției generale educație în sumă 

totală de 43,0 mii lei, pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal a Serviciului de 

asistență psihopedagogică.  

 1.6 Se distribuie mijloace financiare in sumă  totală de 569,5 mii lei, din contul mijloacelor 

nedistribuite ale transferurilor categoriale destinate învățământului primar, secundar general din 

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

- 60,0mii lei, pentru întreținerea transportului școlar; 

- 90,0 mii lei, pentru achitarea deplasărilor a cadrelor didactice, care predau în 2-3 instituții de 

învățământ; 

- 60,0 mii lei, IP Gimnaziului Răscăieți com.Răscăieți, pentru reparația acoperișului la filiala 

Gimnaziul Răscăieții Noi; 

- 8,5 mii lei, IP Gimnaziul din s.Ştefăneşti, pentru procurarea veselei necesare pentru blocul 

alimentar a gimnaziului și reglarea cazanului de gaze naturale cu curățirea coșului de fum;  

- 15,0 mii lei, IP Gimnaziul„Ștefan Culea”s.Tudora, pentru procurarea chiuvetelor în blocul 

alimentar a gimnaziului și reglarea cazanelor de gaze naturale cu curățirea coșului de fum;  

- 15,0 mii lei, IP Gimnaziul „Ecaterina Malcoci”s.Crocmaz, pentru procurarea și instalarea 

chiuvetelor în blocul alimentar a gimnaziului;  

- 12,0 mii lei, IP Gimnaziul Căplani, s.Căplani, pentru procurarea și instalarea utilajului necesar 

în blocul alimentar a gimnaziului;  

- 15,0 mii lei, IP Gimnaziul „Ecaterina Malcoci”s.Crocmaz, pentru procurarea și instalarea 

chiuvetelor în blocul alimentar a gimnaziului;  

- 153,0 mii lei, Gimnaziului „Maria Bieșu”s.Volintiri, în scopul executării cerinţelor prescripţiei 

ANRE, pentru lichidarea încalcărilor depistate în procesul efectuării controlului tehnic a rețelilor 

electrice și schimbarea parțială a geamurilor; 

- 141,0 mii lei, Gimnaziului „Mihai Sîrghi”s.Cioburciu, pentru schimbarea parțială a geamurilor; 

 1.7 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 231.6  mii lei, inclusiv:  

*Aparatul președintelui raionului – 27,2 mii lei; 

*Serviciul relații funciare și cadaetru – 38,5mii lei; 

* Direcția cultură,tineret,sport și turizm  - 51,6  mii lei; 

* Direcția economie, atragerea investițiilor– 103,2 mii lei; 

* Direcția agricultură și alimentație – 38,5  mii lei;   

* Măsuri sportive – 40,0 mii lei;  cu direcționarea mijloacelor date, după cum urmează :  

- 122,7 mii lei, Serviciului de deservire a clădirilor, pentru finanțarea cheltuielilor de personal 

până la finele anului; 
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- 41,7 mii lei, Secției administrativ-militare, pentru finanțarea cheltuielilor de personal până la 

finele anului; 

- 60,0 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; 

- 7.2 mii lei, în scopul acordării ajutorului material, participanţilor la acţiunile de luptă pentru 

apărarea  integrității  teritoriale  și independenței  Republicii  Moldova (24 persoane cîte 300 lei), 

cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la declanşarea războiului pentru apărarea integrităţii teritoriale 

şi independenţei Republicii Moldova. 

 2. Ținând cont de cele expuse în pct. 1.1 - 1.7, 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 se modifică și se prezintă în redacție nouă, după cum urmează: 

      b) Anexa nr.2 ( nr.2-a)  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 pune în sarcină dnei Ina Caliman, şef, direcție 

finanţe. 

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

 

 


