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DECIZIE nr. 4/1
din 06 iulie 2017

”Cu privire la rectificarea bugetului
raional pentru anul 2017”
Examinând demersul cu privire la rectificarea bugetului înaintat la Consiliului
raional de administrația Gimnaziului Cîșla, în conformitate cu art. 26 al Legii nr. 397
din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale, Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
208 din 28.12.2015 cu privire la clasificația bugetară, având în vedere avizul pozitiv al
Comisiei consultative pentru problemele de economie buget și finanțe, în temeiul art.
art. 43 (1) lit. „b”, 46 (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia
Publică Locală, Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli, al bugetului
raional, cu suma de 150 000 (una sută cinci zeci mii) lei, mijloacele financiare
menționate provin din donații voluntare și urmează a fi utilizate pentru acoperirea
cheltuielilor curente aferente funcționării Gimnaziului din s. Cîșla, în anul 2017.
2. Se ia act de nota informativă expusă de D-na Ludmila Darii - șef Direcția Finanțe
cu referire la solicitarea Ministerului Finanțelor privitor la restituirii soldurilor
mijloacelor financiare din transferurile cu destinație specială la capitolul bugetar
”Protecția Socială” formate din mijloacele alocate în anii bugetari 2015-2016.
2.1. Solicitării nominalizate în pct. 2 a prezentei decizii urmează a fi examinată
ulterior în cadrul ședinței Consiliului raional.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei
Directorului Gimnaziului Cîșla, corespunzător atribuțiilor de funcție.

Finanţe și

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Preşedintelui
raionului.
5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în
vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md
şi/sau site-ul www.actelocale.md .
Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional

Tudor Eșanu
Sergiu Lazăr

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Decizie nr___ din___________
cu privire la Rectificarea bugetului raional pentru anul 2017
Proiectul Deciziei cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017 a
fost elaborat de către Direcția Finanțe.
Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu scrisorile: Nr.08-17d/32 din
18.04.2017, Nr.08-17d/ 45 din 27.06.2017, Ministerul Finanțelor a solicitat restituirea
soldurilor mijloacelor financiare din transferurile cu destinație special la ramura
”Protecția Socială”la situația din 31.12.2016, cât și cele formate din 31.12.2015, pe
fiecare an separate în bugetul de stat.
Referitor la scrisorile sus menționate, Direcția Finanțe comunică următoarele:
La situația din 31.12.2016 soldul de mijloace financiare din transferurile cu
destinație specială pentru anul 2016, la ramura ”Protecția Socială” a fost restituit în
mărime de 6299,0 lei, dintre care:
indemnizații pentru copii rămași fără îngrijire părintească în mărime de 5300,0
lei, conform Ordinului de plată Nr.3401 din 29.12.2016;
- 929,0 lei au fost restituite cheltuieli pentru transport, conform Ordinului de plată
Nr.3400 din 29.12.2016.
La situația din 31.12.2015, transferuri cu destinație specială pentru ramura
-

”Protecția Socială” au rămas neutilizate în sumă de 488,7 mii lei.
La situația din 16 iunie 2017, soldul disponibil al Consiliului raional constituie 471,1
mii lei.
Proiectul de decizie cu suma acceptată de Comisia de buget de alocare a
mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru restituirea sumei din transferuri cu
destinație specială la ramura ”Protecția Socială”, va fi înaintată spre aprobare la
următoarea ședință a consiliului.

Șeful Direcției Finanțe

L.Darii

