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DECIZIE nr. 3/3 

din  31 mai  2018 

 

     „Cu privire al alocarea unor mijloace financiare  

         din soldul disponibil al 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 291942 lei, instituţiilor după cum urmează: 

 

1.1. Direcției Generale Educație,65725 lei care vor fi  repartizaţi după cum 

urmează: 

a) Școala Sportivă pentru copii și juniori din or. Telenești - 50 mii lei, 

pentru procurarea covorului de luptă necesar pentru desfășurarea competițiilor locale 

și naționale la proba de sport Taekwondo. 

 b) Stadionul raional din or. Telenești – 15725 lei, pentru achitarea lucrărilor 

aferente instalării scaunelor din tribunele stadionului, conform devizului prezentat. 

 

1.2. Aparatul Președintelui raionului – 64 mii lei, care vor fi repartizaţi după 

cum urmează: 

a) 30 mii lei pentru procurarea unui set de costume populare, care urmează a 

fi transmise cu titlu gratuit Colectivului artistic model ”Răzeșii” din s. 

Bogzești. 

b) 30 mii lei, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor aferente participării 

echipei Asociației Raionale de Fotbal Telenești la „Cupa Moldovei la Amatori 

– ediția 2018” din cadrul UEFA Region's Cup 2018-2019.  

c) 4 mii lei, pentru acoperirea  parțială a cheltuielilor aferente participării unui 

grup de elevi ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din or. Telenești, la 
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competițiile naționale pentru dezvoltarea tinerilor din comunitate, desfășurat 

în cadrul Proiectului Național „Dezbateri pentru dezvoltare”. 

 

1.3. Gimnaziul „Dimitrie Cantemir ”Mândrești – 106 027 lei, pentru 

achitarea în anul 2018, a primei tranșe din îndemnizația unică în legătură cu pierderea 

capacității de muncă, în urma accidentului de muncă suferit de cet. Socolovschi 

Andrei în anul 2003, angajat al instituției în acel moment. (Suma totală a 

îndemnizației constituie 212 052,75 lei – fiind stabilită prin Decizia Colegiului Civil, 

comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 21 martie 

2018. Temei pentru achitare – Titlul executoriu nr. 50-2-1893-23072015 la Dosarul 

nr. 2-56/16)  

             1.4. IMSP Centrul de Sănătate Telenești – 56190 lei, pentru efectuarea 

lucrărilor de reparație a punctului termic din cadrul Oficiului Medicului de Familie 

din s. Bănești. 

 2. 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. 

 3. Secretarul Consiliului raional, dl Sergiu Lazăr, va asigura informarea 

instituţiilor, după caz persoanelor cointeresate, despre prevederile prezentei decizii. 

 4. Controlul asupra îndeplinirii respectivei 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                                                   Tudor Șuiu 

 

 Secretarul  Consiliului  Raional                                             Sergiu Lazăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telenesti.md/
http://www.actelocale.md/


 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de Decizie nr.  3/____din 31 mai 2018 

Cu privire al alocarea unor mijloace financiare  

din soldul disponibil al Consiliului raional 
 

In
iț
ia
to
ru
l 

P
ro

ie
ct

u
lu

i 
(1

) 

        Proiectul Deciziei Cu privire al alocarea unor mijloace financiare  din soldul 

disponibil al Consiliului raional a fost elaborat de către Aparatul Președintelui raionului în 

colaborare cu Direcția Finanțe și consultat cu Președintele raionului. 
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         Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 37 al. 3 al Legii 

nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, și  art. art. 43 (1) lit. „b”, 46 al. 

(1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală. 
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      Scopul proiectului este alocarea mijloacelor financiare din cadrul soldului disponibil al 

Consiliului raional pentru Crearea condițiilor ce ar asigura buna funcționare a instituțiilor 

publice de nivel raional, precum și susținerea activităților culturale și sportive, care 

promovează imaginea raionului atât la nivel local cât și național. 
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     La baza elaborării prezentului proiect sunt demersurile parvenite în adresa Consiliului 

raional și Președintelui raionului și anume, demersul: 

- IMSP CS Telenești nr. 75 din 29.05.2018, prin care se solicită mijloace financiare în 

mărime de 56 187 lei, pentru reparația punctului termic la OMF Bănești Vechi 

- ARF Telenești prin care se solicită mijloace financiare în mărime de 31 500 lei, 

pentru acoperirea cheltuielilor aferente participării echipei Asociației Raionale de 

Fotbal Telenești la „Cupa Moldovei la Amatori – ediția 2018” din cadrul UEFA 

Region's Cup 2018-2019. 

- Administrației Școlii Sportive raionale pentru copii și juniori, prin care se solicită 

alocarea mijloacelor financiare în mărime de 50 000 lei, pentru procurarea 

covorului de luptă necesar pentru desfășurarea competițiilor locale și naționale la 

proba de sport Taekwondo. 

- Administrației Școlii raionale de muzică „Academician Gheorghe Mustea”, prin 

care se solicită alocarea mijloacelor financiare în mărime de 162 500 lei pentru 

efectuarea lucrărilor de reparație a porțiunilor de acoperiș deteriorate și 30 000 lei, 

pentru efectuarea lucrărilor de reparație în interiorul instituției. 

- Administrației Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din s. Mândrești, prin care se 

solicită alocarea sumei de 106 026,38 lei, pentru achitarea în anul 2018, a primei 

tranșe din îndemnizația unică în legătură cu pierderea capacității de muncă, în 

urma accidentului de muncă suferit de cet. Socolovschi Andrei în anul 2003, angajat 

al instituției în acel moment. Suma totală a îndemnizației constituie 212 052,75 lei – 

fiind stabilită prin Decizia Colegiului Civil, comercial și de contencios administrativ 

al Curții Supreme de Justiție din 21 martie 2018. Temei pentru achitare – Titlul 

executoriu nr. 50-2-1893-23072015 la Dosarul nr. 2-56/16. 

Totodată, ținând cont de faptul că în anul 2017 s-au procurat scaune care au fost 

instalate în tribunele stadionului raional de fotbal din or. Telenești, este necesar de 

a aloca mijloace financiare în mărime de 15 725 lei, pentru a asigura achitarea 

datoriei restante formate ca rezultat a lucrărilor de instalare a scaunelor sus 

menționate. 
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       În contextul argumentelor expuse, precum și în urma efectuării analizei privind efectele 

pe care le va produce aprobarea mijloacelor financiare solicite, considerăm relevant de a 

aloca sumele solicitate conform demersurilor înaintate. 
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Pentru executarea prezentei decizii va fi necesară alocarea mijloacelor financiare în 

mărime de 480 442 lei. 

La nota informativă se anexează demersurile conducătorilor instituțiilor vizate. 

 

 

 

Președintele raionului Telenești                                                      Diana Manoli 

 

Coordonat 

Șef Direcția Finanțe 

Ludmila Darii 

________________ 

 


