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DECIZIE nr. 3/4
din 31 mai 2018

„Cu privire la rectificarea bugetului
raional pentru anul 2018”
Examinând demersurile înaintate privitor la necesitatea modificării
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,
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 majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a
bugetului raional, în sumă totală de 353 680 lei, după cum urmează:
a) din contul veniturilor acumulate de către I. P. Gimnaziul Ciulucani, în
mărime de 24 600 lei , care urmează a fi utilizate după cum urmează:
- 20 600 lei pentru achitarea energiei electrice;
- 4 000 lei pentru achitarea cheltuielilor aferente consumului de apă.
b) din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între
bugetul de Stat și bugetul raional, în mărime de 101 080 lei, care urmează a fi
utilizate pentru achitarea în beneficiul dlui Alexandr Stratan a titlului executoriu
(nr. 50-2814-20032015) de compensație a valorii bunurilor confiscate în urma
represiunilor politice. (Suma totală a compensației este de 505 382 lei, care
urmează a fi achitată în decurs de 5 ani, câte 20% anual).
c) din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între
bugetul de Stat și bugetul raional, în mărime de 78 000 lei, care urmează a fi
utilizate pentru acordarea îndemnizației unice pentru construcția unei case
individuale ori a unei locuințe cooperatiste sau procurarea spațiului locativ
(Hotărârea Guvernului nr. 385 din 25 aprilie 2018).
d) din contul contribuției primăriei Negureni, în mărime de 150 000 lei,
pentru finanțarea cheltuielilor de construcție a Centrului de Sănătate Negureni,
spațiu aflat în proprietatea Consiliului raional Telenești.

2. Se micșorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a
bugetului raional, din contul bugetului Serviciului Social „Respiro”, în mărime de
41 000 lei. Mijloacele financiare sus menționate, urmează a fi alocate Centrului
Multifuncțional Verejeni, pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestării
serviciilor sociale persoanelor în etate.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama Șefului Direcției Finanțe 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 raional
www.telenesti.md și/sau site-ul www.actelocale.md.
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