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DECIZIE nr. 8/4 

din 14 decembrie  2017 

 

 „Cu privire la rectificarea bugetului  

         raional pentru anul 2017” 

 

 Examinând demersurile înaintate  privitor la necesitatea modificării 

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 micșorează planul la „mijloace colectate”, plănuite pentru alimentarea 

copiilor claselor a V – IX – a, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli 

în sumă totală de 200 065 lei, inclusiv: 

a) gimnaziul Ratuș – în sumă de 68 141 lei. 

b) gimnaziul Ciulucani în sumă de 95 000 lei; 

c) gimnaziul Ghiliceni – în sumă 36 924 lei; 

 

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

bugetului raional, în sumă totală de 134 070  lei, după cum urmează: 

a) Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din s. Mândrești -  126 000 lei, sursa „alte 

resurse cu destinație specială” alocate de către FISM, pentru procurarea mașinilor 

și utilajelor 

b) Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or. Telenești în sumă totală de 8 070 lei, 

obținuți din încasări de prestări de servicii – 6313 lei și încasări din locațiunea 

patrimoniului public, în mărime de 1 757 lei. Mijloacele cumulate, urmează a fi 

distribuite pentru: cheltuieli pentru energia electrică în sumă de 5 413 lei și pentru 

procurarea bunurilor în mărime de 2 657 lei. 

 

       3. Se micșorează bugetul Direcției Generale Educație, din contul mijloacelor 

financiare neexecutate, în mărime totală de 245 300 lei și anume de la: 

- Aparatul administrativ - 75 000 lei 

- Contabilitatea centralizată – 22 000 lei 
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- Centrul metodic – 36 000 lei 

- Serviciul de asistență psiho-pedagocică – 112 300 lei. 

3.1 Mijloacele financiare menționate la pct. 3, urmează a fi redistribuite pentru 

compensare alocațiilor prevăzute pentru susținerea tinerilor specialiști din 

domeniul educației, diminuate prin corelarea bugetului de Stat efectuată pe 17 

noiembrie 2017 și urmează a fi repartizate, după cum urmează: 

- Îndemnizații de asistență socială a tinerilor specialiști – 207 000 lei; 

- Compensații – 38 300 lei. 

 

         4. Se micșorează bugetul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, din 

contul mijloacelor financiare neexecutate al instituției 12910 – Asistența Socială 

Comunitară, în mărime totală de 9 598 lei.  

4.1 Mijloacele financiare menționate la pct. 4, urmează a fi redistribuite pentru 

compensare alocațiilor prevăzute pentru servicii de transport a persoanelor cu 

dezabilități, diminuate prin corelarea bugetului de Stat efectuată pe 17 noiembrie 

2017 

 

   5. Se redistribuie din contul cheltuielilor neexecutate al bugetului 

Gimnaziului „Anton Moraru” din s. Pistruieni, mijloace financiare în suma de 

55,0 mii lei, pentru achitarea cheltuielilor de personal pe luna noiembrie. 

   6. Se micșorează planul de donații voluntare (eco. 31120) al bugetului 

Gimnaziului Inești, cu suma de 90 000 lei, ca rezultat al neefectuării lucrărilor 

plănuite în cadrul Contractului de grant nr. 13 din 05 iunie 2014 „Cu privire la 

eficientizarea consumului de energie la clădirile gimnaziului Inești”. 

 

   7. Se micșorează planul de finanțare la capitolul cheltuieli a bugetului raional, 

cu suma de 25 888 lei, din contul proiectului finanțat de A. O. „Parteneriate pentru 

fiecare copil” care prevedea procurarea unei locuințe pentru familii cu dezabilități, 

dar care nu au fost executate. Mijloacele menționate, urmează a fi returnate A. O. 

„Parteneriate pentru fiecare copil”.  

 

   8. 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. 

   9.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama 

Președintelui raionului. 

   10. 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                                                             Grigore Corcodel 

Secretarul Consiliului raional      Sergiu Lazăr     
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