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DECIZIE nr. 2/4 

din 16 mai 2019 

 

„Cu privire la rectificarea bugetului  

raional pentru anul 2019” 

 

 Examinânddemersulșefului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei privitor la 

necesitatea modificării planurilor de finanțare, 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 aprobă majorarea planul de finanțare la partea de venituri la ECO 14414 și la partea de 

cheltuieli la ECO 222500 cu 10.0 mii lei la instituția 12920 (Serviciul social Casa Comunitară), 

urmare a donațiilor persoanelor fizice. 

 

         2. Se aprobă redistribuirea și respectiv alocareamijlocelelor financiare,în sumă de 42.0 mii 

lei, din contul surselorserviciul social „Respiro” (instituția 12921) cod ECO 33110, primăriei  

Verejeni, instituția ”Centru Multifuncțional Verejeni” (cod ECO 293430), pentru achitarea prin 

consolidare a cheltuielilor pentru alimentația beneficiarilor serviciului social de interes raional 

”Respiro”.  

       3. Se aprobă majorarea bugetului Gimnaziului ”V. Anestiade” la partea de venituri și 

cheltuieli cu 200.0 mii lei. Suma nominalizată urmează a fi alocată de Ambasada Slovaciei în 

Republica Moldova, în calitate de grant, pentru realizarea proiectului ”Blocuri sanitare moderne”.   

 

4. Executarea prezentei decizii se pune în seama șefului Direcției Finanțe și șefuluiDirecției 

Asistență Socială și Protecția Familiei, în parte, conform atribuțiilor de funcție. 

 

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Președintelui raionului.  

6. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică pe 

site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de Telenești” şi se include 

în Registru de stat al actelor locale.  

 

Președintele ședinței                                                                   Ion Țurcanu 

Secretarul Consiliului raional     Sergiu Lazăr 
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