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DECIZIA nr.4/6
din 26 iulie 2018

„Cu privire la alocarea unor mijloace financiare ”
Examinând demersurile unor instituții publice de rang raional pentru alocarea
mijloacelor financiare necesare la efectuarea unor lucrări stringente conform
devizelor de cheltuieli atașate, ținând cont de soldurile neexecutate a transferurilor
cu destinație specială pentru învățământ în anul 2017 de către instituțiile
educaționale a căror fondator este Consiliul raional, în conformitate cu prevederile
art.24 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25
iulie 2014, art. art.11 alin(1,2), 37 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 ”Privind
finanțele publice locale”, având în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative pe
probleme economice buget și finanțe, conform anexei nr.2, pct.5 alin.(3) din
Hotărârea Guvernului. nr.868 din 08.10.2014privind finanţarea în bază de cost
standard per elev a instituţiilor de învățământ primar şi secundar general din
subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, în temeiul art. art. 43(1)
lit.”b”, 46 alin.(1) lit. ”b” al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 ”Privind
administrația publică locală”, , Consiliul raional,
D E C I D E:
1.Se alocă din soldul disponibil format din transferuri cu destinație specială
pentru instituțiile de învățământ (a căror fondator este Consiliul raional) care nu au
valorificate bugetul în totalitate, (în cadrul anului bugetar 2017). Mijloace financiare
în sumă totală de 860,8 mii lei, sunt redistribuite conform prevederilor anexei parte
integrantă a prezentei decizii.
2. Se alocă mijloace financiare în sumă de 354,0 mii lei I.P. Școala primarăgrădiniță Cucioaia din componenta raională, pentru suplinirea costurilor de
întreținere a instituției date.
3. Se alocă instituțiilor publice de nivel raional pentru alocarea mijloacelor
financiare necesare la efectuarea unor lucrări stringente, mijloace financiare din
soldul disponibil al Consiliului raional în mărime totală de 898677 lei, repartizate
după cum urmează:
a) 241534 lei Direcției Generale Educație pentru a fi utilizați după cum
urmează:
- 190534 lei pentru a fi utilizați 162474 lei la reparația acoperișului cu
suprafața de 268 m2 sediului Școlii de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea” din
or. Telenești și respectiv 28060 lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație a sălii de

studii nr. 4 și altor spații care au avut de suferit în urma scurgerii apelor pluviale de
pe acoperiș;
- 51000 lei pentru reparația și asigurarea condițiilor tehnice de funcționare a
două unități de transport pentru deservirea aparatului Direcției Generale Educație.
b) 431694 lei Aparatului Președintelui raionului pentru a fi utilizați după cum
urmează:
- 281965 lei la efectuarea lucrărilor de reparație a scărilor de acces în interior
și holului din clădirea administrativă nr. 2 a Consiliului raional din str. Renașterii nr.
69;
- 149729 lei, la efectuarea lucrărilor pentru darea în exploatare a gazoductului
”Chiștelnița – Ordășei” (segmentul Chițcanii – Vechi - Negureni) și punerea în
funcțiune a punctului de reglare a gazului din s. Chițcanii – Vechi.
c) 209590 lei - IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii-Noi, pentru a fi utilizați
după cum urmează:
- 180356 lei, la efectuarea lucrărilor de reparație a sistemului de încălzire și
altor lucrări aferente urmare a renovării rețelelor termice;
- 29234 lei pentru construcția sobei și schimbarea ferestrelor în cabinetul
medicului de familie al Oficiului de Sănătate din s. Pistruieni;
d) 15859 lei - IMSP Centrul de Sănătate Telenești pentru efectuarea reparației
blocului sanitar al Oficiului Medicului de Familie din s. Văsieni.
4. Se alocă mijloace financiare Aparatului președintelui raionului, din fondul
de rezervă al bugetului Consiliului raional în mărime de 353784 lei pentru
efectuarea lucrărilor de reparație în interiorul sediului Secției Situații Excepționale
Telenești.
5. Se alocă mijloace financiare din componenta raională în mărime totală de
356500 lei, pentru a fi utilizați după cum urmează:
- 156500 lei, Direcției Generale Educație, la asigurarea cu
combustibil,reparația și asigurarea condițiilor tehnice de funcționare a autobuselor
școlare pentru transportarea elevilor;
- 200000 lei, IP Gimnaziul din s. Chițcanii Vechi, la finisarea lucrărilor de
construcție a sălii sportive.
6. Executarea prezentei Deciziei se pune în sarcina șefului Direcţiei Finanţe,
șefului Direcției Generale Educație și contabilului - șef din cadrul Aparatului
președintelui raionului în parte, conform atribuțiilor de funcție.
7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina
Preşedintelui raionului.
8. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și intră
în vigoare la data aprobării deciziei ce ulterior va apărea pe site-ul oficial al
Consiliului raional www.telenesti.md.
Preşedinte de şedinţă

Tudor Roșca

Secretarul Consiliului raional

Sergiu Lazăr

Anexă
la Decizia Consiliului raional
Nr. 4/6 din 26.07.2018
Mijloace financiare relocate din capitolul ”Transferuri cu destinație specială”
neexecutate de către Instituțiile de Învățământ în anul 2017
Gimnaziul Bogzești

29,6

Gimnaziul Cîșla

35,6

Gimnaziul Sărăteni

48,5

Liceul Căzănești

35,9

Gimnaziul Mîndrești

16,2

Gimnaziul Băneștii Vechi

43,6

Gimnaziul Inești

114,7

Gimnaziul Scorțeni

85,0

Gimnaziul Tîrțiței

64,5

Gimnaziul Brînzenii Vechi

120,5

Gimnaziul Băneștii Noi

28,6

Gimnaziul Vadul-Leca

11,1

Gimnaziul Ciulucani

86,4

Gimnaziul Crăsnășeni

0,4

Gimnaziul Ghiliceni

21,4

Gimnaziul Hirișeni

43,1

Gimnaziul Nucăreni

41,0

Gimnaziul Văsieni

34,7

Total
Șeful Direcției Finanțe

860,8

L.Darii

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie Nr.4/6 din 26.07.2018
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Proiectul de decizie cu privire la alocarea unor mijloace financiare din sold
disponibil al Consiliului raional a fost elaborat de către Direcția Finanțe în
colaborare cu Direcția Educație și consultat cu Președintele raionului.
În calitate de suport juridic servesc următoarele prevederi:
Conform prevederilor art.9 alin (2) din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003
”Privind finanțele publice locale”, volumul transferurilor se stabilește expres în
Legea bugetului de stat pentru fiecare Unitate Administrativ - Teritorială.
Prin urmare, cheltuielile din contul transferurilor cu destinație specială pentru
învățământ se execută conform destinației în bugetul local de nivelul II pentru
fiecare instituție în parte, aprobate prin ședința Consiliului raional de aprobare a
bugetului raional Telenești.
Scopul proiectului de decizie fiind:
Alocarea mijloacelor financiare a transferurilor cu destinație specială pentru
învățământ neexecutate pe parcursul anului 2017, din soldul disponibil pentru
fiecare instituție în parte.
Necesitatea prezentului proiect:
Pentru a nu se permite utilizarea mijloacelor respective contrar destinației.

Șeful Direcției Finanțe

L.Darii

Mijloacele
financiare
(6)

Analza
(5)

Argumentarea
(4)

Scopul Proiectului
(3)

Reglementarea juridic
(2)

Inițiatorul
Proiectului
(1)

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Decizie nr.4/6 din 26.07.2018
Cu privire la finanţarea cheltuielilor ce ţin de asigurarea cu combustibil a autobuzelor școlare, a vehicolelor de
serviciu ale DGE Telenești, reparația tehnică a lor, procurarea pieselor de schimb, efectuarea testării tehnice și a
asigurării obligatorii.
Proiectul Deciziei cu privire la finanţarea cheltuielilor ce ţin de asigurarea cu combustibil a
autobuzelor școlare, a vehicolelor de serviciu ale DGE Telenești, reparația tehnică a lor, procurarea
pieselor de schimb, efectuarea testării tehnice și a asigurării obligatorii a fost elaborat
de către Direcția Generală Educație în colaborare cu Direcția Finanțe.
Proiectul Deciziei cu privire la finanţarea cheltuielilor ce ţin de asigurarea cu combustibil a
autobuzelor școlare, a vehicolelor de serviciu ale DGE Telenești, reparația tehnică a lor, procurarea
pieselor de schimb, efectuarea testării tehnice și a asigurării obligatorii este elaborat în conformitate
cu prevederile HG 868/2014.

Scopul proiectului de decizie este să asigure :
- Asigurarea stării tehnice a autobuzelor școlare și a vehicolelor de serviciu ale DGE Telenești
pentru anul școlar 2018-2019, conform cerințelor Codului Transporturilor Rutiere nr.150 din
17 iunie 2014;
- Asigurarea cu combustibilul necesar pentru transportarea elevilor în perioada septembrie decembrie 2018;
- Asigurarea cu combustibilul necesar a aparatului DGE Telenești;
- Susținerea testării tehnice a autobuzelor școlare, a vehicolelor de serviciu ale DGE Telene ști,
conform cerințelor Codului Transporturilor Rutiere nr.150 din 17 iunie 2014;
- Achitarea asigurării obligatorii de stat a autobuzelor școlare și a vehicolelor de serviciu ale
DGE Telenești.
Urmare a restructurării rețelei școlare, peste 500 copii sunt transportați cu 10 autobuze școlare către
școlilie de circumscripție.
Argumente pentru aprobarea proiectului de decizie sunt:
- Necesitatea transportării în siguranță a copiilor către școlile de circumscripție, conform Hotărârii
Guvernului nr 903 din 30 octombrie 2014.
- Necesitatea asigurării cu combustibil a autobuzelor școlare și a vehicolelor de serviciu ale DGE
Telenești pentru perioada septembrie – decembrie 2018.
- Necesitatea asigurării deplasării în teritoriu a colaboratorilor DGE Telene ști în scopul evaluării
instituțiilor școlare și acordării sprijinului metodic, conform prevederilor Codului educa ției al
Republicii Moldova.
Proiectul Deciziei cu privire la finanţarea cheltuielilor ce ţin de asigurarea cu combustibil a
autobuzelor școlare, a vehicolelor de serviciu ale DGE Telenești, reparația tehnică a lor, procurarea
pieselor de schimb, efectuarea testării tehnice și a asigurării obligatorii este bazat pe HG 868/2014.

Pentru executarea prezentei decizii va fi necesară alocarea mijloacelor financiare suplimentare în
mărime de 207.500 (două sute șase mii cinci sute lei).
Notă:prețurile/cheltuielile solicitate sunt specificate în anexa la prezenta notă informativă.
NB: suma solicitată este calculată la pre țul materialelor, bunurilor la ziua de azi.

Șeful DGE Telenești

Alina PASCARU

Anexă la nota informativă.
Argumentarea sumei solicitate pentru asigurarea cu combustibil a autobuzelor școlare, a
vehicolelor de serviciu ale DGE Telenești, reparația tehnică a lor, procurarea pieselor de schimb,
efectuarea testării tehnice și a asigurării obligatorii
Planificarea pe
compartimente

Asigurarea;
Testarea

Suma
disponibilă
lei

6799

Piese
10068.5

Reparaţii

Combustibil

14119

888836.86

Total
Unităţile de transport aparat
Piese
820

Combustibil

3361.8

Total
Suma totală general necesară
suplimentar
Executat: Vleju Igor Tl. 067207763

Planificarea

Testarea – 10 unităţi - 2500 lei
Asigurarea – 2 unităţi – 3510 lei
Taxa drumuri – 2 unităţi – 7200 lei
Necesar de procurat : radiator Paz - 6200 lei
anvelope Opel Movano 4 bucăţi - 5400 lei
acumulatoare - 2 Paz; 1 0pel Movano – 6300 lei
vopsirea şi sudarea caroserii Paz – 4000 lei
cheltueli de întrţinere a unităţilor – 8000 lei
Este necesar de pregătit pentru 1 septembrie 8 unităţi
de transport. În mediu la reparaţie se cheltuie cîte
10000 lei pe unitate. S-au reparat 2 pînă în prezent.
Socotind suma rămasă mai avem nevoie de : 70000 lei
În mediu la transportarea elevilor se cheltuie lunar
35000 lei. Pe 4 luni necesarul este - 140000 lei

Suma
Suplimentară
solicitata
lei

6500

30000
70000

50000
156500

Necesar de procurat : anvelope MB Vito 2 – 1300 ;
acumulator MB Vito 1 – 1500 ;
mîner uşa – 400 ;
plăcuţi frînă MB Vito – 500 ;
reparaţia ingector – 2000 ;
radiator – 1400 lei, Ulei filtre
Dacia – 1500 ;
materiale de îndepărtare a
ruginii MB Vito – 1000;
Ulei MB Vito – 900 ; Filtre MB
Vito – 600
Sunt 2 unităţi de transport care asigurără deplasării în
teritoriu a colaboratorilor DGE Telenești în scopul evaluării
instituțiilor școlare și acordării sprijinului metodic, conform
prevederilor Codului educației al Republicii Moldova.

11000

40000
51000
207500

