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DECIZIE
mun. Hînceşti
din 12 octombrie 2017

nr.05/02

Cu privire la efectuarea unor
modificări şi completări în
bugetul raional Hîncești pentru anul 2017
În conformitate, cu prevederile art. 27 din Legea privind finanţele publice
locale, nr.397-XV din 16.10.2003, Legii privind finanţele publice şi
responsabilităţii bugetar - fiscale, nr.181 din 25.07.2014 în temeiul prevederilor art.
43 și 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI din
28.12.2006 şi ţinând cont de necesitatea efectuării unor modificări în bugetul
raional aprobat pentru anul 2017, Consiliul Raional Hînceşti, DECIDE:
1. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din contul disponibilității soldului

constituit în urma executării bugetului raional la situația 01.01.2017 în sumă de
764,1 mii lei , inclusiv:
1) Aparatul Președintelui raionului, beneficiar, dintre care:
1.1 pentru lucrări de reparație a pavajului din beton asfaltic, Spitalul Raional
Hîncești – 136,7 mii lei, inclusiv servicii de supraveghere tehnică 2,2 mii lei;
1.2 pentru lucrări de reparație a Unități de Primire Urgențe, Spitalul Raional
Hîncești – 8, 6 mii lei;
1.3 pentru lucrări de reparație a rețelelor exterioare de apă la Centrul Medicilor de
Familie Sărata Galbenă – 23, 6 mii lei;
1.4 Contribuția Consiliului Raional (în lucrări) la implimentarea proiectului
„Construcția Unități de Primire Urgențe, Spitalul Raional din orașul Hîncești ”
conform Acordului de Finanțare nr.15353 din 03.08.2017, încheiat între Consiliul
Raional Hîncești și Consiliul Județean Prahova, România – 70,8 mii lei;
1.5 pentru acoperirea cheltuielilor suportate de către sportivul Nacu Ion, membru al
Lotului Național, Federația Judo din R.Moldova (originar din or.Hîncești), la
Contanamentul de pregătire fizică specială din or.Tokyo (Japonia), pentru
pregătirea sportivului către jocurile Olimpice din Tokyo 2020 – 20,0 mii lei;
1.6 acoperirea cheltuielilor de procurare a echipamentului sportiv pentru echipa
Clubului Sportiv „Petrocub – Hîncești” – 50,0 mii lei;
1.7 lucrări de electricitate exterioare la obiectele din cadrul proiectului pentru
construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile – 209,5 mii lei,

inclusiv: Mingir – 64,5 mii lei, Logănești – 43,5 mii lei, Cărpineni – 31,6 mii lei,
Sofia – 69,9 mii lei;
1.8 pentru servicii de verificare a proiectului la obiectul „Drumul de acces spre
Complexul muzeal – istoric a conacului – parc Manuc Bey, or.Hîncești – 4,8 mii
lei;
1.9 pentru servicii de expertiză tehnică la obiectul „Lucrări de eficientizare
energetică a Blocului chirurgical, maternal și terapeutic, Spitalul raional Hîncești”
– 7,7 mii lei;
1.10 pentru servicii de verificare a proiectului la obiectul „Lucrări de amenajare a
Muzeului etnografic „Locația geto-dacică din s.Stolniceni ” – 25,6 mii lei;
1.11 pentru servicii de verificare a proiectului la obiectul „Edificarea muzeului
memorial „Mitropolit Antonie Plămădeală ” din s.Stolniceni – 9,2 mii lei;
2) Primăria com. Bobeica , pentru lucări de reparație a acoperișului Casei de
Cultură, care a avut de suferit un urma calamităților naturale (vînt puternic) din 23
iunie 2017 – suma de 130,0 mii lei, care va fi returnată în bugetul raional după
primirea hotărîrii definitive a instanței de judecată.
3) Primăria com.Pașcani – pentru iluminarea stradală a localității Pereni – 67,6
mii lei.
2. Se aprobă repartizarea mijloacelor financiare în sumă de – 411,1 mii lei, din
componenta raională după cum urmează:
2.1 pentru dotărea tehnico materială a instituțiilor de învățămînt – 200,0 mii lei,
beneficiar Direcția Învățămînt, cu ulterioara transmitere instituțiilor de învățămînt;
2.2 pentru lucrări de conservare a rețelei termice la GM Stolniceni – 59,0 mii lei;
2.3 pentru procurarea combustibiulului, GM Pașcani (cărbunelui) – 136,2 mii lei;
2.4 pentru lucări de demontare a punctului observator de pe acoperișul GM Caracui
– 15,9 mii lei.
3. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 02/02 din 24.03. 2017 „Cu
privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional
pentru anul 2017”:
3.1 pct.2.1,anexa nr.2, poziția 4, Primăria Boghiceni, beneficiar, sintagma
„Contribuția Consiliului Raional la implimentarea proiectului de curațarea cuvetei
iazului existent din s.Boghiceni în sumă de 250,0 mii lei, se substituie cu sintagma
„Reparația drumurilor locale” în aceiași sumă;
3.2 pct.3, anexa nr.3, poziția 20, GM Mereșeni, sintagma „reparația cantinei” se
completează cu textul „inclusiv sevicii de proiectare și supraveghere tehnică”;
3.3 pct.3, anexa nr.3, poziția 24, Complexul educațional gimnaziu-grădiniță
Secăreni, sintagma „Pentru lucrări de reparație a sistemei de încalzire în sumă de
60,0 mii lei”, se substituie cu textul „procurarea unui cazan pentru cazangeria
instituției” în aceiași sumă.
4. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 05/08 din 07.12. 2016 „Cu
privire la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2017 în a doua
lectură” cu modificări și completări:
4.1 pct.2, 8, anexa nr.6, poziția - Direcția Învățămînt, mijloacele bugetare
aprobate cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică, conform
art.134 alin.7 din Codul Educației nr.152 din 17.07.2014, „ suma 714,9 mii” lei se

substituie cu „suma 347,5 mii lei”, diferența sumei de 367,3 mii lei se redistrubuie
instituțiilor de învățămănt , conform anexei nr.1 ;
4.2 pct.2.13, anexa nr.10, poziția - Transferuri capitale acordate cu destinație
generală între bugetul local de nivelul II (Consiliul Raional) și bugetele locale de
nivelul I, (Primăria s.Negrea) „pentrua implimentrea proiectului ”Extinderea
sistemului de canalizare din s.Negrea”, suma „ 550,0 mii” se substituie cu „suma
310,0 mii lei” iar diferența sumei 240,0 mii lei se redericționează pentru forarea
sondei arteziene.
4.3 pct.2.13, anexa nr. 10 , poziția Aparatul Președintelui , se redericționează
suma 550,0 mii lei din componența alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2017
în devizul de cheltuieli al Aparatul Președintelui, mijloace financiare aproate
pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor administrative , după cum urmează:
4.3.1 Primăria mun. Hîncești, pentru lucrări de reparație capitală a grădiniței de
copii nr.4 – 250,0 mii lei;
4.3.2 Primăria com. Cărpineni, pentru lucrări de reparație capitală a grădiniței de
copii „ Andrieș”– 150, 0 mii lei;
4.3.3 Primăria com.Crasnoarmeiscoe, pentru lucrări de reparație capitală a
grădiniței de copii nr. 1 – 150, 0 mii lei;
4.4 pct.2.16, Consiliul raional, beneficiar, sintagma „cuantumul Fondului de
Rezervă al bugetului raional „suma 2000,0 mii lei”se substituie cu ”suma 1507,0
mii lei”, iar diferența sumei de 493,0 mii lei, se redericționează după cum urmează:
4.4.1 Primăria s. Cățăleni, pentru lucrări de construcție a unui pod pe drumul de
acces spre cimitirul localității – 200,0 mii lei;
4.4.2 Aparatul Președintelui, beneficiar, dotarea angajaților Inspectoratului de
Poliție Hîncești ( din sectorul ordinei pulice) cu uniformă de serviciu – 293,0 mii
lei.
5. Se aprobă majorarea planului la venituri colectate și la chletuieli în sumă de
103,5
mii lei, parvenite din incăsări de la prestarea serviciilor contra plată, alte plăți din
instituțiile de învățămînt cu direcționarea conform destinației corespunzătoare
surselor de acumulare, inclusiv:
5.1. Direcția Învățămînt – 103,5 mii lei, dintre care:
- GM “Constantin Tănase” Nemțeni – 80,0 mii lei;
- LT “M.Sadoveanu” mun.Hîncești – 23,4 mii lei.
6. Se aprobă micșorarea plafonului cheltuielilor de personal aprobat în devizul de
cheltuieli pentru anul 2017, Centrul de reabilitare a victimelor violenţei în familie
"Pro-Femina", or.Hîncesti cu 90,0 mii lei, (instituția nu a activat în decurs de 4
luni), cu redericționarea mijloacelor bugetare pentru servicii de reparații curente a
clădirii în care este amplasat centrul.
7. În conformitate cu pct.pct.15 (2) și 18 din Regulamentul privind finanţarea în
bază de cost standard per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar
general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 018.10.2014 , în legătură cu
comasarea prin absorbție de către Gimnaziul Mingir a ȘP Mingir se rectifică
bugetul Școlii Primare Mingir cu micșorarea sumei de (- 1162401,78 lei).

8. Se majorează volumul alocațiilor bugetare a Gimnaziului Mingir cu suma

(+913301,78 lei) în legătură cu majorarea numărului de elevi în rezultatul
comasării cu ȘP Mingir, iar diferența sumei de 249100,0 lei de restabilește în
componenta raională.
9. În scopul realizării prevederilor Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr.836 din 13.09.2010 „Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru
construcția unei case individuale, ori a unei locuințe cooperatiste, sau procurarea
spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni” și în
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.618 din 02.08.2017
„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, Deciziei Comisiei Raionale pentru
acordarea indemnizației unice pentru unele categorii de cetățeni nr.01 din 09
ianuarie 2017 se precizează planul la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al
Consiliului Raional Hîncești în sumă de 56,4 mii lei, pentru acordarea
indemnizațiilor unice pentru construcția unei case de individuale ori a unei locuințe
cooperatiste sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor
categorii de cetățeni și se aprobă lista beneficiarilor:
- Eni Alexandru, s.Mereșeni – 41,0 mii lei;
- Burlacu Anatolie, s.Mingir – 15,4 mii lei.
10. În scopul realizării prevederilor articolului 12 din Legea nr.1225 –XII din
8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice u
modificările şi completările ulterioare și în conformitate cu Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr.658 din 23.08.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare”, Deciziei Curții de Apel Chișinău din 11.05.2016, menținută prin
încheierea Curții Supreme de Justiție din 02.11.2016 se precizează planul la partea
de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Consiliului Raional Hîncești în sumă de
59080,0 lei, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații
persoanlor supuse represiunilor politice dnei Anton Zinaida.
11. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului
raional pentru anul 2017 conform prevederilor Regulamentului în sumă de 348,5
mii lei, conform anexei nr. 2.
12. Direcţia Generală Finanţe (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea
modificărilor respective în bugetul raional pentru anul 2017, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
13. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului
Hîncești.
Preşedintele şedinţei:
Contrasemnează :
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti
Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti
Şeful Direcţiei Învățămînt

Vasile GAJIU
Elena MORARU TOMA
Galina ERHAN
Valentina TONU

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/02 din 12 octombrie 2017

Volumul alocațiilor suplimentare
(cheltuieli de personal) pentru cadrele didactice din instituțiile de învățămănt primar şi
secundar general din raion în primii trei ani de activitate pedagogică, conform art.134
alin.7 din Codul Educației nr.152 din 17.07.2014
Nr/do

Denumirea instituției

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LT „ M.Sadoveanu”, mun.Hîncești
LT „M.Eminescu”, mun.Hîncești
LT „Ș.Holban”, s.Cărpineni
LT Lăpușna
LT „Universum”, S-Galbenă
GM „S.Andreev”, Cioara
GM Bălceana
GM Boghiceni
GM Bozieni
GM Buțeni
GM Caracui
GM Cățeleni
GM Logănești
GM Mirești
GM Negrea
GM Stolniceni
GM Voinescu
GM Secăreni
TOTAL

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Volumul
alocațiilor, mii
lei
9,5
19,1
25,4
37,3
34,7
31,9
6,9
11,2
15,2
11,7
15,4
7,4
46,7
19,8
11,3
31,6
15,4
16,8
367,3

Elena MORARU TOMA

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/02 din 12 octombrie 2017
Repartizarea mijloacelor
financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2017
Nr.
d/o

Beneficiar

1

Aparatul
Președintelui

2
3

4

Turturica
Ioana Mihail
Moraru
Valentina

5

Pîntea Maria
Lazăr
Marian Olga

6

Rusu Natalia

7

Groza Andrei

8

Covalevschi
Ion
Total:

Adresa
beneficiarului

Destinaţia plăţii

mun.Hîncești
Lucrări de reparație a sistemului de canalizare
str.M.Hîncu 126 exterioară al Spitalului Raional Hîncești,
inclusiv servicii de supraveghere tehnică , în
conformitate cu procesul – verbal al ședinței
extraordinare nr.7 a comisiei pentru situații
excepționale a raionului Hîncești
Asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor din
s.Cotul Morii și Sărăteni
s.Mereșeni
Pentru tratamentul costisitor al fiicei Nadina
Dragoș, anul nașterii 2006
Ajutor material pentru tratament costisitor,
(văduva excomisarului raionului Hîncești
M.Moraru, căzut în războul pentru apărarea
integrității și suveranității Republicii Moldova)
s.Cărpineni
Cheltuieli pentru lichidarea consecințelor
incendiului din luna iunie 2017
mun.Hîncești
Lucrări de consolidare a casei de lociut în
str.Traian 1-11
legătură cu alunecările de teren
s.Drăgușenii
Acoperirea parțială a cheltuelilor pentru
Noi
procurarea spațiului locativ
s.Cărpineni
Cheltuieli pentru lichidarea consecințelor
incendiului din luna aprilie 2016
s.Cioara
Ajutor material pentru tratament costisitor

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Suma
pentru
plată (mii
lei)
240,0

8,5
10,0
10,0

20,0
10,0
30,0
10,0
10,0
348,5

Elena MORARU TOMA

