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DECIZIE nr.215

din29 mai 2020
,,Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2020t'

Examindnd faxograma Ministerului Finanlelor nr.07l2-I7dll0 din 31.01.2020 gi
demersurile inaintate privitor la necesitatea modific[rii planurilor de finanfare, demersurile DGE
qi DASPF 'feleneEti, in conformitate cu at1.26 al Legii nr.39712003 ou privire la finanlele publice
locale, Ordinul Ministerului Finan{elor nr.20812015 cu privire la clasificalia bugetard, ordinului
nr.0712020 cu privire la aprobarea lirnitelor plafoanelor pentru linanlarea pachetului minint de
servicii sociale pentru anul 2020, av6nd in vedere avizul Comisiei consultative pentru
problemele de economie buget Ei finanle, in temeir-rl art.43 (1) lit." b",46 (1) al Legii nr.
43 6 1200 6, privind Administrafia Publ ica I-ocal[, Consi I i ul raional,
DITICIDE:

venituri Ei cheltuieli a bugetului raional, in sumd
totalS de 101 080,00 lei, din alte transferuri curente primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat
qi bugetele locale de nivelul II, care vrmeazd. a fi utilizate pentru achitarea in beneficiul dlui Alexandr
Stratan a titlului executoriu (nr, 50-2814-20032015) de compensafie a valorii bunurilor confiscate in
urrna represiunilor politice. (Suma totald a compensafiei este de 505 382 lei, care urmeazd a fi
achitatd in decurs de 5 ani, c6fte20oh anual).
1. Se rnajoreazd planul de finanlare la partea de

2. Se aprobd redistribuirea mijloacelor financiare clin pachetul minim de servicii sociale
pentru anul2020, dupd curn urmeazd:
2.1, se micqoreazd cu 176 166,00 lci planul de finanfare la institutia 12922 (Serviciul de
spril in familial TeleneEti), incl r"rsiv:
- la partea de venituri ECO 191310 (transferuri curente primite cu destinafie speciala intre
instituliile bugetului de stat Ei instituliile bugetelor locale de nivelul II);
- la partea de cheltuieli ECO 272600 (ajutoare b[neqti).
2.2. se majoreazd cu 176 166,00 lei planul de f-rnanfare la institufia 12918 (Serviciul
asistenld pcrsonald TeleneEti), incIusir,:
- la partea de venituri ECO 191310 (transferuri curente primite cu destinafie speciald intre
instituliile bugetului de stat qi institufiile bugetelor locale de nivelul II);
- la partea de cheltuieli de personal, cod ECO 2l (condilionate de maiorarea salariului
asistenlilor personali).

3.

Se aprobd:

- micEorarea planului de finan{are la partea de clieltuieli cu 140 000,00 lei la institulia
12918 (Serviciul asistenfd persorralzi TeleneEti)" la trCO 212100 (contribu{ii de asigr"rr[ri sociale
de stat obligatorii) - (banii alocafi din sursele proprii ale Consiliului raional pentru finan{area
integralS a serviciului menlionat);
- maiolarea planului de finan{are Ia partea de venituri qi cheltuieli cu 140 000,00 lei Ia
instittrfia 15135 (Centrul de plasan'rent Sdrdtenii Vechi) la IICO 311120 (reparafieicapitalS a
cladirii).
4. Se aprobd majorarea bngetului raional la partea de venituri qi clieltuieli cu 403 800,00 lei,
inclusiv:

4.1. IP Gimnaziului "Tudor Brddescu" s. Chi;telnilalapartea de venituri ;i cheltuieli cu 45
000,00 lei la partea de venituri ECO 144112 (donafii voluntare pentru cheltuieli curente din surse
interne pentru susfinerea bugetului local de nivelul ll) ;i la partea de cheltuieli ECO 318110
(procurarea altor mijloace fixe);
4.2. Aparatul Preqedintelui raionului, dona{ii voluntare pentru prevenirea ;i combaterea
virusului COVID-19 in raionul Teleneqti, la partea de venituri Ei cheltuieli cu 330 000,00 lei, la
partea de venituri ECO 144114 (donalii voluntare pentrLr cheltuieli cLrrente din surse interne
pentru irrstitulii bugetare) Ei la partea cle cheltuieli 314110 (maEini qi utila.le).
4.3. $coala sportivi pentru copii qi juniori, la partea de venitr"rri Ei cheltuieli cu 28 800,00
lei Iapartea de venituri ECO 144112 (donafii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne
pentru institulii bugetare) ;i la partea de cheltuieli ECO 318110 (procurarea echipamentului
sportiv);
5. Execr"rtarea prezentei decizii se pune in seama Eefului Direcfiei Finanfe, qefului Direcfiei
Asister-rjd Sociald Ei Ploteclia Fan-riliei, contabilului Eef al aparatului preEedintelui raionului,
directorului IP Girnnaziului "Tuclor Brddescu" s. Chistelnita $i contabilului ;e1'al DGE Teleneqti,
in parte conform atribuliilor de funcfie.
6. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in seama Preqedintelui raionului.

T.Prezenta decizie urmeazd a fi adusd la cunoqtinla titularilor funcliilor vizate, se publicd
pe site-ul 1-115(-qlg!gl['[]![, inclr:siv in buletinul infbrmativ "Monitorul de 1-eleneqti" Ei se
inchrde in Registru cle stat al actelor locale.
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