
Proiect 

 

DECIZIE nr. 2/4 

din 30 martie 2023 

 
 Cu privire la modificarea deciziei 

Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022  

”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023” 

 

 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.6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea 

bugetului raional pe anul 2023”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 1.1 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 152,5 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 conform Dispozițiiei Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

nr.58 din 28.01.2023 (anexa nr.1). 

 1.2. 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 160,0 mii lei, inclusiv: 

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

patrimoniului public”– 160,0 mii lei, pentru finanțarea  cheltuielilor termoenergetice şi altor cheltuieli 

curente legate de amplasarea Centrului de plasament temporar din s. Popeasca pentru refugiații                      

din Ucraina. 

 1.3 Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Donații voluntare” 

compartimentul „Donații voluntare pentru cheltuieli curente” (venituri colectate )  Cod Eco 144114 

“Donații voluntare  pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare” cu 550,0 mii 

lei, obținute de către instituțiile bugetare din domeniul “Învățământ” de la Compania Neguvernamentală 

HELVETAS din Moldova, după cum urmează: 

  IP LiceulTeoretic “B.P.Hașdeu” s.Olănești - 50,0 mii lei; 

 IP Liceului Teoretic “Ștefan Vodă” or.Ștefan Vodă, filiala  Gimnaziul din s. Marianca de Jos                          

- 50,0 mii lei; 

  IP Gimnaziul „Ștefan Ciobanu” s.Talmaza – 50,0 mii lei ; 

  Gimnaziul “Dm.Cantemir” din or.Ștefan Vodă - 50,0 mii lei, filiala  Gimnaziul din                              

s. Semionovca - 50,0 mii lei.; 

  IP Gimnaziul din s. Popeasca - 50,0 mii lei; 

  IP Gimnaziul „Mihai Sîrghi” s.Cioburciu – 50,0  mii lei.;     

  IP Gimnaziul „Maria Bieșu” s.Volintiri – 50,0  mii lei.;  
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 IP Gimnaziul „Ecaterina Malcoci” s.Crocmaz - 50,0 mii lei; 

 IP Gimnaziul din s. Răscăieți - 50,0 mii lei, filiala  Gimnaziul din s.  Răscăieții Noi - 50,0 mii lei.  

în scopul achitării cheltuielilor termoenergetice ale acestor instituții în perioada rece a.2022-2023. 

 1.4 Se majorează partea de venituri ale bugetului raional la capitol „Donații voluntare” 

compartimentul „Donații voluntare pentru cheltuieli curente” (venituri colectate )  Cod Eco 144114 

“Donații voluntare  pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare” a  IP Școala 

primară “Grigore Vieru” or.Ștefan Vodă cu 10,0 mii lei, obținute în cadrul ptoiectului “Grădina școlară” 

finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Crucea Verde Internațională, în scopul procurării 

mașinelor și utilagelor. 

 1.5 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” a IP Liceul 

Teoretic “Ștefan Vodă” or.Ștefan Vodă cu 500,0 mii lei, obținute de la persoanele fizice, aflate peste 

hotarele Republicii Moldova, în scopul finanțării cheltuielilor legate de Renovarea terenului sportiv a 

instituției. 

 1.6 Se distribuie mijloace financiare in sumă  totală de ____ mii lei, din contul mijloacelor nedistribuite 

ale transferurilor categoriale destinate învățământului primar, secundar general din componenta raională, 

aprobată in bugetul raional pe anul 2023, după cum urmează: 

- 102,0 mii lei, IP Gimnaziul „Mihai Sîrghi”s.Cioburciu, în scopul prucurării microcentralei termice, în 

legătură cu defectarea a unui cazan (anul fabr.2000) din cazangeria instituției;  

- 89,0 mii lei, IP Gimnaziul „Ștefan Ciobanu”s.Talmaza, pentru lucrări de reparație a rețelelor electrice 

de alimentare cu energie electrică a instituției; 

- 400,0 mi lei, IP Şcoala primară „Grigore Vieru” or.Ştefan Vodă, pentru lucrări de extinderea sălii 

festivei/cantinei din contul terasei, întru alimentarea în termeni rezonabili a 382 elevi din 14 clase; 

- 300,0 mi lei, IP Liceul Teoretic „Ştefan Vodă”or.Ştefan Vodă. în scopul finanţării cheltuielilor pentru 

renovarea terenului sportiv al instituției.. 

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

nr.3 la decizia Consiliului raional nr.6/5 din 15 decembrie 2022 ”Cu privire la aprobarea 

bugetului raional  pe anul  2023” 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, şefa, 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 
 

 

     


