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Proiect
DECIZIE nr. 2/___
din 30 martie 2018

„Cu privire al alocarea unor mijloace financiare
din soldul disponibil al bugetului Consiliului raional”
Examinând demersurile cu caracter financiar parvenite în adresa Consiliului
raional, din partea unor instituțiilor publice , în conformitate cu prevederile art. 37 al.
3 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, având în
vedere avizul Comisiei consultative pentru probleme de economie, buget şi finanţe, în
temeiul art. art. 43 (1) lit. „b”, 46 al. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind
Administraţia Publică Locală, Consiliul raional,
D E C I D E:
1. Se alocă, din soldul disponibil al Consiliului raional, mijloace financiare în
mărime totală de 3 901,00 mii lei, instituţiilor după cum urmează:
1.1 IMSP CS Brânzenii Noi – 104,6 mii lei, pentru achitarea datoriilor
formate urmare a majorării tarifelor la serviciile de investigații medicale.
1.2 IMSP Centrul de Sănătate Mândrești – 212,6 mii lei care vor fi
repartizaţi după cum urmează:
a) 93,6 mii lei pentru procurarea unui utilaj medical de laborator - analizator
hematologic;
b) 119 mii lei pentru lucrări de reparaţie (inclusive al sistemului de
încălzire) a Oficiului de Sănătate din s. Cucioaia;
1.3 IMSP Centrul de Sănătate Căzănești – 470,0 mii lei , care vor fi
repartizaţi după cum urmează:
a) 90,0 mii lei pentru lucrări de construcție a pireului clădirii și elementelor de
scurgere a apelor de pe acoperișul clădirii CS Căzănești;
b) 80,0 mii lei pentru procurarea mobilierului în CS Căzănești;

c) 300,0 mii lei în calitate de contribuție la finisarea lucrărilor de construcție
a Oficiului Medicului de Familie din s. Negureni.
1.4 IMSP Centrul de Sănătate Telenești – 378,4 mii lei pentru lucrări de
reparaţie (inclusive al sistemului de încălzire) a Oficiului Medicului de Familie din s.
Hirișeni;
1.5.Centrului de Sănătate Chiștelnița – 167,2 mii lei , care vor fi repartizaţi
după cum urmează:
a) 99,7 mii lei, (mijloace financiare nevalorificate în anul precedent) pentru
lucrări de reparație curentă a sediului instituției date;
b) 67,5 mii lei, pentru achitarea datoriilor formate urmare a majorării tarifelor
la serviciile de investigații medicale.
1.6. Centrelor de Sănătate din raion – total 48,0 mii lei pentru procurarea a
câte un monitoarelor video ce urmează a fi instalate în holurile din instituții, în scopul
promovării modului sănătos de viață prin intermediul spoturilor video tematice.
Cheltuieli bugetate în cadrul Programului teritorial de promovare a sănătății pentru
anii 2016-2020 aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 6/17 din 08.12.2016.
1.7. IMSP Spitalul raional Telenești – 294,0 mii lei, pentru efectuarea
lucrărilor de amenajare a teritoriului instituției date, delimitarea spațiului verde,
instalarea băncilor și construcția unui veceu public.
1.8. Direcției Generale Educație, 1560,4 mii lei care vor fi repartizaţi după
cum urmează:
a) Școala Sportivă pentru copii și juniori din or. Telenești - 80 mii lei,
pentru procurarea și instalarea unor geamuri și uși la etajul I al clădirii administrative
nr.3.
b) Centrul de Creație al Elevilor din or. Telenești – 359,4 mii lei, pentru
efectuarea lucrărilor de reparație și amenajare a unei sălii de coregrafie, la etajul IV al
clădirii administrative nr.3.
c) Stadionul raional din or. Telenești – 881,0 mii lei, pentru lucrări de
proiectare și construcție a copertinelor la tribunele stadionului raional.
d) Biblioteca raională ”Vasile Alecsandri” din or. Telenești - 240 mii lei,
pentru efectuarea lucrărilor de reparație a coridorului de la etajul II al bibliotecii.
1.9. Organizațiilor obștești care dețin acorduri de colaborare cu Consiliul
raional – 24,0 mii lei, pentru susținerea activităților preconizate în anul 2017, după
cum urmează:
- 8 000 lei – Societatea raională a nevăzătorilor;
- 8 000 lei – Societatea raională a veteranilor;

- 8 000 lei – Societatea raională a invalizilor.
1.10 Aparatul Președintelui raionului – 641,80 mii lei, care vor fi repartizaţi
după cum urmează:
a) Inspectoratului raional de poliție Telenești:
- 300,0 mii lei în calitate de contribuție la proiectul de reparație
capitală a sediului Inspectoratului Raional de Poliție;
- 119,9 mii lei pentru achitarea costurilor documentației de proiect
(deviz și verificarea proiectului) necesare la inițierea lucrărilor de
reparație capitală a sălii de sport din subordinea Inspectoratului de
Poliție Telenești amplasată în or. Telenești str. Ion Vodă nr. 25.
b) Muzeului de Istorie și Etnografie:
- 26,2 mii lei pentru reparația podului în sala de exponate ”Cămara”;
- 116,7 mii lei pentru improvizare prin machete a cuptorului și sobei
drept principale atribute ale odăii țărănești. din sec. XVIII.
c) 21,0 mii lei pentru renovarea blocului sanitar (rețeaua de canalizare) a
blocului administrativ al Consiliului raional nr. 3;
d) 30,0 mii lei pentru contribuție la achitarea în cadrul Asociației Raionale
de Fotbal a cotelor de participare la campionatul raional de fotbal
desfășurat între echipele delegate din primăriile raionului Telenești,
pentru anul 2018.
e) 13,0 mii lei pentru procurarea unui set de carte ”30 de întrebări de
acasă”, a câte trei volume (2,3,4) în număr total de 50 seturi de volume,
(coautori Tudor Iașcenco, Ion Cernei și Victor Sofroni );
f) 15,0 mii lei pentru procurarea produselor de panificație necesare la
alimentația copiilor din cadrul centrului de zi pentru copii ”Diamant” al
Fundației Creștine ”Titus”.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe, Dna
Ludmila Darii și Contabilul - șef din cadrul Aparatului Președintelui raionului, Dna
Mardari Irina, conform atribuțiilor de serviciu.
4. Secretarul Consiliului raional, dl Sergiu Lazăr, va asigura informarea
instituţiilor, după caz persoanelor cointeresate, despre prevederile prezentei decizii.
5. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama
Preşedintelui raionului.
6. 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

________________
Sergiu Lazăr

