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                                                                                                                        PROIECT           

DECIZIE nr. 4/ 

     din  05  noiembrie  2020 
 

  „Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2020” 

 Examinând demersurile înaintate  privitor la necesitatea modificării planurilor de 

finanțare, în conformitate cu art.26 al Legii nr.397/2003 cu privire la finanțele publice locale, 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 cu privire la clasificația bugetară, circulara 

Ministerului finanțelor nr. 07/1-18/49 din 20.07.2020, art. 62 al (1,2) al Legii nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative.  având în vedere avizul 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 ia act de dispoziţiile Preşedintelui raionului privind rectificarea bugetului raional, 

după cum urmează: 

n

/o 

Data/ 

numărul 

dispoziției 

Scopul Suma, lei Executorul  

1. 

Dispoziția 

nr.81 din 

21.08.2020 

Alocații repartizate din 

bugetul de stat, domeniul 

transferuri cu destinație 
specială pentru învățământ 

 

902 600,00 
Șeful Direcției 

finanțe   

2. 

Dispoziția 

nr.57 din 

21.05.2020 

Alocarea indemnizațiilor 
unice unor angajați din 

Instituțiile Medico - Sanitare 

publice din raion  

32 000,00 

Șeful Direcției finanțe   

Contabilul șef din 

cadrul Aparatului 

președintelui 

3. 

Dispoziția 

nr.82 din 

21.08.2020 

Alocarea indemnizațiilor 
unice unor angajați din 

Instituțiile Medico - Sanitare 

publice din raion 

112 000,00 

Șeful Direcției finanțe   

Contabilul șef din 

cadrul Aparatului 

președintelui 

4. 

Dispoziția 

nr.93 din 

28.09.2020 

Alocarea indemnizațiilor 

unice unor angajați din 
Instituțiile Medico - Sanitare 

publice din raion 

288 000,00 

Șeful Direcției finanțe   

Contabilul șef din 

cadrul Aparatului 

președintelui 

5. 

Dispoziția 

nr.98 din 

12.10.2020 

Alocarea indemnizațiilor 

unice unor angajați din 

Instituțiile Medico - Sanitare 
publice din raion 

96 000,00 

Șeful Direcției finanțe   

Contabilul șef din 

cadrul Aparatului 

președintelui 

6. 

Dispoziția 

nr.100 din 

16.10.2020 

Alocarea mijloacelor 

financiare din contul de 

donații voluntare instituțiilor 
medicale pentru tratarea și 

prevenirea răspândirii 

COVID-19 

318 480,00 

Contabilul șef din 

cadrul Aparatului 

președintelui 
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       2. Se modifică pct. 4.2. al deciziei 2/5 din 29 mai 2020  „Cu privire la rectificarea 

bugetului raional pentru anul 2020”, după cum urmează: 

      Sintagma 330 000,00 lei se substituie cu sintagma 345 000,00 lei 

       3. Se aprobă majorarea planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a bugetului 

raional în sumă totală de 19 500,00 (nouăsprezece mii cinci sute) lei, după cum urmează: 

        3.1. IP Gimnaziul Mîndrești - la partea de venituri – Cod ECO 142310 (încasări de la 

prestarea serviciilor cu plată) cu 6500,00 lei, la parte de cheltuieli – Cod ECO 222110 

(consum energie electrică) cu 6500,00 lei; 

        3.2. Biblioteca Publică Raională - la partea de venituri – Cod ECO 142320 (plata pentru 

locațiunea patrimoniului public) cu 8000,00 lei, la parte de cheltuieli – Cod ECO 318110 

(procurarea altor mijloace fixe) cu 8000,00 lei; 

       3.3. Școala de arte plastice „M. Moisei” - la partea de venituri – Cod ECO 144114 

(donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituții bugetare) cu 

5000,00 lei, la parte de cheltuieli – Cod ECO 314110 (procurarea mijloacelor fixe) cu 

5000,00 lei. 

 

        4.  Se aprobă micșorarea planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a bugetului 

raional în sumă totală de 225 200,00 lei, la instituțiile după cum urmează: 

        4.1. Tabăra de odină Crăsnășeni - la partea de venituri – Cod ECO 142310 (încasări de 

la prestarea serviciilor cu plată) cu 106 700,00 lei, la parte de cheltuieli – Cod ECO 333110 

(procurarea produselor alimentare) cu 106 700,00 lei; 

        4.2. Tabăra de odină Mîndrești - la partea de venituri – Cod ECO 142310 (încasări de la 

prestarea serviciilor cu plată) cu 118 500,00 lei, la parte de cheltuieli – Cod ECO 333110 

(procurarea produselor alimentare) cu 118 500,00 lei. 

 

         5. Se redistribuie economiile în sumă de 849 800 lei, formate în urma suspendării 

procesului educațional (activitatea taberelor de odină Crăsnășeni – 392 400 lei, Mîndrești – 

457 400 lei) în legătură cu pandemia COVID-19, pentru cheltuielile de personal a instituțiilor 

de învățământ din raion. 

 

        6.  Executarea prezentei decizii se pune în seama șefului Direcției Finanțe și contabililor 

șefi din instituțiile vizate în pct. 2; 3; 4 a prezentei decizii. 

 

   7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Președintelui 

raionului. 

   8. 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                                                    

Secretarul interimar al Consiliului raional                                Vasilii Bulat 
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