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DECIZIE nr.ll2
din

2l mafiie

2019

,,Cu privire al alocarea unor mijloace financiare
din soldul disponibil al Consiliului raional"

Jin6nd cont de soldurile neexecutate in anul 2018 de cdtre instituliile de invd{dmdnt
a cdror fondator este Consiliul raional, prioritizind problemele nominalizate in demersurile
cu caracter financiar adresate Consiliului raional, din partea unor instituliilor publice,
conform prevederilor art. 24 alLegii finanlelor publice qi responsabilit6fii bugetar fiscale nr.
181 din 25 iulie 2014, art. art, ll al. (1,2),37 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind
finan[ele publice locale, avdnd in vedere avizul Comisiei consultative pentru probleme de
economis, buget gi finanle, in temeiul art, art,43 (1) lit. ,,b"0 46 al. (1) al Legii nr. 436-XVI
din 28 . 12 .20 0 6, privind Administratia Public d, L o cald,, C onsiliul rai onal,

DECIDE:
1. Se aloc6, din soldul disponibil al Consiliului raional, mijloace financiare in mdrime
totald"

de 6793,6 mii lei, institujiilor dupd cum urmeazS:

1.1. Instituliilor publice din domeniul educaliei - 4 427,5 mii lei pentru a fi
redistribuite conform prevederilor anexei, parte integrantd a prezentei decizii. Mijloacele
financiare nominalizate in prezentul punct reprezintd sumele neexecutate de cdtre Instituliile
de inv6{Imdnt in anul 2018, din capitolul ,,Transferuri cu destinalie Special6".

-

1.2. Direclia Generald Educalie

- 202"4 mii lei care vor fi rcpartizali dupd cum

urmeazd,:

a) 10217 mii lei

-

pentru frnalizareareparfriei blocului sanitar al $colii Sportive din

or TeleneEti;

b) L2,7 mii lei pentru

procurarea pieselor de schimb qi reparafia unitdfilor de
transport din cadrul aparatului Direcliei Generale Educalie;
c) 30,0 mii lei - pentru reparalie microbuzului din dotarea $colii Sportive din or
Teleneqti;

d) 50.0 mii lei - pentru reparfiia capitald a blocului sanitar de la etj. IV qi montarea
grilajului din metal pe segmentul scirilor dintre etajele III qi IV (ca mdsur[ de securitate a
vie{ii qi sdndtd}ii copiilor) din cadrul clddirii administrative nr. III, spafiu in care este
amplasat Centrul de Crealie pentru Copii qi Tineret.

e) 7,0 mii lei - pentru achitarea taxei de participare in cadrul programului special
pentru copii (din r-nul Teleneqti) cu genericul "Sport-$coald-Polifie" din cadrul proiectului
"Open Fun Football Schools", implementat de cltre Federa{ia Moldoveneascd de Fotbal.

1.3. Aparatul Pre$edintelui raionului

- 775.5 mii lei, care vor fr repartizali dup6

cum urmeaz6:

a) 40 mii lei pentru procurarea unui set de costume populare, care urmeazd a fr
transmise cu titlu gratuit ansamblului de dansuri populare pentru copii din s.
Vdsieni.
b) 2316 mii lei pentru repara[ia acoperiqului clddirii administrative nr. I a Consiliului
raional TeleneEti (str. 3l August *. 9);
c) 412,0 mii lei pentru amenajarea teritoriului aferent clddirii administrative nr. II a
Consiliului raional Teleneqti (str. Renaqterii nr. 69), reparalia sclrilor de acces
situate in exteriorul clSdirii nominalizate, inclusiv inlocuirea vitraliilor (giamurilor)
din holurile clSdirii, pe perimetrul fa{adei.
d) 300,0 mii lei, contribulia la lucrdrile de termoizolare qi alte lucrdri suplimentare
necesare pentru finisarea reparaliei capitale a clddirii Inspectoratului de Polifie

Telenqti.
1.4. Primdria s. Chi$telnila - 55.0 mii lei in calitate de contribulie pentru
realizarea proiectelor de reabilitare qi infiinlare a perdelelor forestiere de protecfie din
perimetrul loca1it6lii.

mii lei, ,in calitate de contribu{ie la proiectul de
reconstruclie a sediului Sectorului nr.l de polilie al Inspectoratului de Poli{ie Teleneqti
(servicii de proiectare, montare, conectare a incdpeiila gaz);
1.5. Primdria c. Mindre$ti- 2510

mii lei, pentru acoperirea parliald a cheltuielilor la
efectuarea lucrdrilor de repara{ie capitalL a unei grupe in grddinila de copii ,,AndrieE" din s.
1.6. Primdria c. Negureni - 35

Negureni.
1.7. Primdria or. Telene$ti

- 520.0 mii lei in calitate de contribulie

la rcalizarca

Infrastructurd Sociald qi Eficienld Energeticd" qi implementarea
proiectului"Pavarea cdilor pietonale de acces din or. Teleneqti, r-nul Teleneqti"

proiectului ,,FISM

-

-

1.8. Gimnaziul ..Dimitrie Cantemir "Mdndre$ti
106.0 mii lei, pentru achitarea in
anul 2019, a han;ei a doua din indemnizalia unicd in leglturd cu pierderca capacitdlii de
muncd, in urma accidentului de muncd suferit de cet. Socolovschi Andrei in anul 2003,
angajat al instituliei in acel moment. (Suma totald a indemniza[iei constituie 212 052,75Lei
fiind stabilitd prin Decizia Colegiului Civil, comercial qi de contencios administrativ al
Curlii Supreme de Justilie din2l martie 2018. Temei pentru achitare - Titlul executoriu nr.
50-2-1893-2307 20 1 5 la Dosarul nr. 2-56 I 16);

-

1.9. IMSP Centrul de Sdndtate Brinzenii-Noi
170,0 mii lei, pentru efectuarea
lucrdrilor de reparalie a sediului Oficiului Medicului de Familie Brinzenii Vechi;

-

-

6014
1.10. IMSP Centrul de sIndtate S6rdtenii Vechi
gaziftcare a sediului Oficiului Medicului de Familie Jinldreni.

mii lei pentru lucrdri

de

1.1 I .

IMSP Centrul de Sdndtate Telene$ti

- 416.7 mii lei, care vor fi repartizali dupd

cum urmeaz6:

a) 300.0 mii lei, pentru efectuarea lucr6rilor de rcparulie a sediului Oficiului
Medicului de Familie Suhuluceni;

b) 1t6J mii lei pentru rcparalia utilajului

medical, procurarea mobilierului,
testelor qi glucometrelor. Respectivele mijloace financiare au fost planificate Ei alocate cu
destinalia nominalizatd IMSP Centrul de Sdnitate TeleneEti, dar nevalorificate in anul 2018.

2, Executarea prezentei decizii se pune in seama qefului Direcliei Finanle, Ei
Contabilul - qef din cadrul Aparatului Preqedintelui raionului, conform atribu{iilor de
serviciu.

Secretarul Consiliului ruional, ya asigura informarea institu{iilor, dupd caz
perso anelor co interes ate, despre prevederil e pr ezentei decizii.

3.

4. Controlul asupra indeplinirii respectivei decizii se pune in seama Preqedintelui
raionului.

5. Prezenta decizie urmeazd a
public6 pe site-ul
Teleneqti" qi intrd in vigoare I

fi.

adusb la cunoqtinla titularilor funcliilor vizate, se

inclusiv

\,\,\
\,\
,Y4

in buletinul informativ "Monitorul
stat al actelor locale.

i7l

Preqedintele qedin{ei

Ion Roqca

i:h

Secretarul Consiliului Ra

u Lazilr

de
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Anexd la decizia CR nr. l/2 din

ntartie 20l9

Mijloace financiare realocate din capitolul Transferuri cu destina{ie speciala neexecutate de
lnstttuttrle de in vdtdrnrint in arru 120 8
ci:tre Institutiile

Institu{ia

Suma mii lei

Cornponenta raionala

825,6

IlclLrcatia inclLrzivd

1,8

255,6

$coala prinrard CLrcioaia
CentrLrl de Creatie pentnr Copii Si I-inerct

68,J

$coala de arte plastice "Nicolae Moisei"
$coala de muzicZr "Academician Cheorghe Mustea"

o)
I 5l,l

'l'abara Crasnasen

J9,4

i

l6l

J'abara M indrcsti
'i'abara Ordasei

191,1

[,iceLrl Telenegti

148,3

G i nrnazi

Lr

I Sirrirtcn

16.6

i

Cirnrtaziul Mindresti

50,2

Girrnaziul NegLrreni

)\)'t

I'l'elenc;ti
(lirnnaziul llarrestii Vcchi

282,6

Gimnaziul ChiEtelni{a

r03,

fiinrnaziLrI Chilcani

150,9

G irrrnaziu

G i mnazi

Lr

I Cloropcerr

60,8

121,8

i

l2,l

Ginmaziul Ine;ti
Ginrrraziul

l,e uscni

100,4

GirrnaziLrl Scor(eni
C-i i

mnazi

u

225,3

I'l'irtitei

I

GinrrtaziuI Vclc.jeni
Cl

r

59,6
0,5

irnnaziLr I SuhLr lucelti

62,6

irnnaziu I'l'inthlen i
(linruaziul Brinzcnii Vechi

l0l,l

CimnaziLrl Baneqtii Noi

97,6

GinrnaziLrI [Jrrrlii

46,6

G

3

Ginrnaziul Vadul Leca

31

CitnnaziLrI CiuIucani
Ci

i

nrnazi

Lr

6,9

38,1

I Criisnigcni

26,6

Gimnaziul Ghiliceni

9L8

GinrnaziuI I-liriseni

109,8

Girlnaziul NLrcareni

/.t,J

Gimnaziul PistrLrieni

l2l,l
)1

Girrnaz-iul Ratus
Girnnaziul Vzisieni

131,6

GirnnaziuI Milralasa

16,{3

Girnnazir,rl Bogzesti

1\

A

;;T---'

Ginrnaz-iLrl Cisla

'{'otal

Secretarul Consiliului Raion_

------

4427,5

Iiazd,r

