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 DECIZIE nr. 5/2  

din 25 august 2017 

 

 

”Cu privire la rectificarea bugetului 

           raional pentru anul 2017” 

 

Examinând demersurile înaintate privitor la necesitatea majorării planurilor de 

finanțare urmare a veniturilor suplimentar încasate, în conformitate cu art.26 al Legii 

nr.397 din 16.10.2003 cu privire la finanțele publice locale, Hotărârea Guvernului nr. 

618 din 02.08.2017 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în scopul realizării 

prevederilor H.G. nr.836 din 13.09.2010 ”Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice 

pentru construcția sau procurarea spațiului locativ,  sau restaurarea caselor vechi unor 

categorii de cetățeni”, 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. 43 (1) lit. ”b”, 46 (1) al Legii 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administrația Publică Locală, Consiliul raional,  

 

DECIDE: 

1. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a bugetului 

raional la componenta ”Mijloace colectate”, în sumă totală de 284,0 mii lei, inclusiv: 

1.1. Încasări de la prestarea serviciilor, 

1.1 .1. Gimnaziul Ciulucani:  

– partea de venituri – 83,0 mii lei 

-  partea de cheltuieli– 83,0 mii lei, dintre care: 

 40,0 mii lei – alimentația elevilor V-IX 

 24,4 mii lei energie termică 

 17,0 mii lei energie electrică 

 1,6 mii lei achitarea apei; 

1.1.2. Gimnaziul Ghiliceni: 

– partea de venituri – 40,0 mii lei 

-  partea de cheltuieli–40,0 mii lei, dintre care: 

 40,0 mii lei – alimentația elevilor V-IX; 

1.1.3. Gimnaziul Țînțăreni: 

 – partea de venituri – 60,0 mii lei 

- partea de cheltuieli–60,0 mii lei, dintre care 60,0 mii lei – alimentația elevilor 

V-IX; 
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1.2. Încasări de la locațiunea patrimoniului public, Stadionul raional – 15,0 mii 

lei, procurarea inventarului sportiv. 

1.3. Donații voluntare pentru cheltuieli curente, Liceul Căzănești – 86,0 mii lei 

– renovarea cantinei școlare. 

2. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a bugetului 

raional la componenta ”Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul 

de stat cu bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială” cu suma 

de 41,0 mii lei în calitate de indemnizație unică pentru construcția sau procurarea 

spațiului locativ,  sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni.  

3. Se micșorează economiile de mijloace financiare de la ”Serviciul asistență 

parietală profesionistă” din motivul neamplasării în serviciul dat a beneficiarilor: 

 – APP Crăsnășeni (familia Crăciun) – 25 mii lei; 

- APP Brînzenii Vechi (familia Baciu) – 25 mii lei, 

Sumele respective se redirecționează după cum urmează: 

- APP Crăsnășeni (familia Șaptefrați) – 30 mii lei; 

- APP Budăi (Familia Veșca) – 20 mii lei. 

 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Președintelui 

raionului. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștință persoanelor vizate și intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md 

și/sau site-ul www.actelocale.md.  

 

Președintele ședinței                      Alexandru Zară 

       Secretarul Consiliului raional              Sergiu Lazăr 
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