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DECIZIE nr. 7/2 

 

din  „ 24” noiembrie 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, precum și 

majorarea cheltuielilor de personal în unele instituții, în conformitate cu art.26 al 

Legii nr.397 din 16.10.2003 cu privire la finanțele 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. 43 (1) lit.” b”, 46 (1)  al Legii nr. 436-

XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală, Consiliul raional, 

DECIDE: 

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

raional, la componenta ”Mijloace colectate” în sumă totală de 87,3 mii  lei, 

inclusiv pentru: 

- ”Centrul de plasament temporar  pentru persoane în vîrstă  si cu 

dezabilități” – 3,0 mii lei  

Venituri  ECO – 142310 (încasări de la prestarea serviciilor) 3,0mii lei 

Cheltuieli  ECO – 333110 (procurarea produselor alimentare) 3,0 mii lei 

- ”Azilul pentru persoane in vârstă și cu dezabilități” – 35,0 mii  lei 

Venituri  ECO – 142310 (încasări de la prestarea serviciilor) 35,0mii lei 

Cheltuieli   ECO – 333110 (procurarea produselor alimentare) 35,0 mii lei 

- ”Aparatul Direcției Generale Educație” – 10,02 mii lei 

Venituri   ECO – 142310 (încasări de la prestarea serviciilor) 10,02 mii lei 

Cheltuieli   ECO – 339110 (procurarea altor materiale) 10,02 mii lei 

- Gimnaziul Cîșla  - 1,28 mii lei 

Venituri ECO 144112 (donații p/u cheltuieli curente din surse interne p/u 

susținerea bugetului de nivelul. II)1,28 mii lei. 

Cheltuieli ECO 333110( procurarea produselor alimentare) 1,28 mii lei. 
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- Școala de arte plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești —38,0 mii lei. 

Venituri ECO 142310(Încasări de la prestarea serviciilor)38,0 mii lei. 

Cheltuieli total  38,0 mii lei, inclusiv: 

a) Cheltuieli de personal ECO 21 - 10,0 mii lei. 

b)Energie termică ECO 222130 - 28,0 mii  lei 

 

2. Se redistribuie finanțarea cheltuielilor de personal în sumă de 18,5 mii lei de 

la instituția 12916 ”Asistența parentală profesionistă” s. Brînzenii Vechi 

pentru cheltuieli de personal la: 

-  instituția 12900 ”Casa de copii Telenești nr.2” plus 8,1 mii lei (în legătură 

cu fluctuația beneficiarilor) 

- instituția 12909 ”Plasament familial pentru adulți cu dezabilități” plus 4,2 

mii lei (insuficiența mijloacelor financiare pentru concediul din decembrie 2016). 

- instituția 12912 ”Serviciul de protezare și ortopedie” plus 3,0 mii lei (în 

legătură cu majorarea categoriei de calificare superioară) 
 

2.1. La instituția 12853 ”gimnaziul Cîșla” se redistribuie la capitolul cheltuieli 

de personal 132.4 mii lei din alte articole a instituției date. 

 

2.2. Se redistribuie din bugetul scolii primare grădinițe Cucioaia, la capitolul 

cheltuieli de personal mijloace financiare în suma de 6.0 mii lei, neexecutate la alte 

articole. 

3. Executarea prezentei decizii se pune în seama Șefului Direcției Finanțe, Șeful 

Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei și Șeful Direcției Generale 

Educație conform atribuțiilor de funcție. 

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 rational 

www.telenesti.md și/sau site-ul www.actelocale.md. 

 

Președintele ședinței                                               ____________________ 

 

Secretarul Consiliului raional      Sergiu Lazăr 
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