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DECIZIE
or.Hînceşti

din 16 martie 2012

nr. 01/05

“Cu privire la efectuarea unor
modificări şi completări la unele decizii
ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul
raional pe anul 2011 şi pe anul 2012
În conformitate cu Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 cu privire la sistemul bugetar şi
procesul bugetar, art.27 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,în
temeiul art.43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi
ţinând cont de necesitatea modificării şi alocării unor mijloace financiare neprevăzute în bugetul
raional pe anul 2011 şi pe anul 2012, Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:
1.Se alocă suplimentar mijloace din contul disponibilităţii soldului constituit în urma
executării bugetului raional la sit.01.01.2012 în sumă de 6085,9 după cum urmează:
1.1 Consiliul Raional
1.1.1- pentru lucrări de reparaţie capitală inclusiv servicii de supraveghere tehnică a
Blocului de chirurgie, or.Hînceşti a Spitalului raional Hînceşti-1970,2 mii lei, dintre care
achitarea lucrărilor contractate în anul 2011 -1126,8 mii lei (beneficiari Consiliul Raional
Hînceşti şi ÎMSP Spitalul Raional Hînceşti);
1.1.2 - reparaţia capitală a clădirii, unde este amplasată cantina socială pentru alimentarea
persoanelor social-vulnerabile, inclusiv servicii de proiectare şi expertiză-561,0 mii lei ;
1.1.3- reparaţia capitală a clădirii administrative a Consiliului Raional nr.1 (sistema de
electricitate,amenajarea teritoriului aferent clădirii, alt) – 210,0 mii lei şi a clădirii nr.2 - 65,3 mii
lei, total -275,3 mii lei;
1.1.4 - pentru achitarea lucrărilor de construcţie a şcolii s.Dancu conform acordului
adiţional 01 la contractul nr.18 din 26.11.2009 – 234,5 mii lei, (soldul neexecutat conform
condiţiilor contractate constituie-1870,7 mii lei);
1.1.5- pentru materiale de publicitate periodică – 95,0 mii lei;
1.1.6- construcţia centralei termice a clădirii nr.3 a Consiliului Raional, inclusiv
proiectarea şi expertiza -95,0 mii lei;
1.1.7 - mijloace în avans cu titlu de tranşă finală pentru implementarea Proiectului „Aşa
diferiţi precum suntem-7 etnii la Marea Neagră ” în cadrul Programului Operaţional Comun
„România-Ucraina-Moldova 2007-2013”, Prioritatea 3, Măsura 3.1 finanţat de Uniunea
Comunităţilor Europene conform Contractului de Grant nr.KODE-MIS-ETC 923 din
30.03.2011,care vor fi restituite în buget după aprobarea raportului final de către autoritatea de
managment (ADPS) - 85,0 mii lei;
1.1.8- acoperirea cheltuielilor pentru susţinerea micului business - 80,0 mii lei;
1.1.9-servicii de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea proiectelor investiţionale –
50,0 mii lei;
1.1.10 - servicii de executare a studiului de fezabilitate la obiectul „Construcţia sistemei de
asigurare cu apă potabilă în 10 localităţi ale raionului din lunca rîului Prut” – 50,0 mii lei;
1.1.11 - achitarea proiectului sistemei de asigurare cu apă potabilă a satelor din lunca
râului Prut (Etapa I), contractat în anul 2011 - 49,8 mii lei;
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1.1.12- mijloace în avans cu titlu de tranşă finală pentru implementarea Proiectului
„Reţeaua transfrontalieră interinstituţională de prevenire a abuzului în domeniul protecţiei
drepturilor copilului” în cadrul Programului Operaţional Comun „România-Ucraina-Moldova
2007-2013”, Prioritatea 3, Măsura 3.1 finanţat de Uniunea Comunităţilor Europene conform
Contractului de Grant.MIS ETC KODE -952 nr. 1/3/40/-21713 din 15.03.2011 şi demersului
ADPS Iaşi România nr.2197 din 25.01.2012, care vor fi restituite în buget după aprobarea
raportului final de către autoritatea de managment (ADPS) -47,4 mii lei;
1.1.13 - pentru procurarea utilajului medical (dispozitive de sterilizare) pentru ÎMSP
Spitalul Cărpineni - 40,0 mii lei;
1.1.14 - acoperirea cheltuielilor pentru organizarea sărbătorii şi stimularea femeilor din
sectorul public (APL- I şi APL -II) cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii 8 Martie - 38,0 mii
lei;
1.1.15 - mijloace în avans cu titlu de tranşă finală pentru implementarea Proiectului
„Prevenirea şi combaterea traficului de persoane prin dezvoltarea unei reţele transfrontaliere
interinstituţională şi creşterea gradului de informare a persoanelor vulnerabile” în cadrul
Programului Operaţional Comun „România-Ucraina-Moldova 2007-2013”, Prioritatea 3, Măsura
3.1 finanţat de Uniunea Comunităţilor Europene conform Contractului de Grant nr.1/3/39-22365
din 17.03.2011 şi demersului ADPS Iaşi România nr.2197 din 25.01.2012, care vor fi restituite în
buget după aprobarea raportului final de către autoritatea de managment (ADPS) -36,8 mii lei;
1.1.16 - achitarea unor drepturi salariale, inclusiv indemnizaţii la încetarea rapoartelor
de serviciu unor funcţionari publici din Aparatului Preşedintelui Raionului în rezultatul
aprobării organigramei, structurii şi statelor de personal noi a subdiviziunilor Consiliului Raional
conform Deciziei CR nr.03/02 din 20.09.2011– 33,7 mii lei.;
1.1.17 - pentru servicii de proiectare şi expertizare a reparaţiei drumului Lăpuşna-PaşcaniSecăreni –Bolţun (tronsonul – 0-18 km) – total 82,0 mii lei , inclusiv achitarea serviciilor de
proiectare contractate în anul 2011 - 32,0 mii lei ;
1.1.18 - achitarea taxei de Stat, conform deciziei Curţii de Apel din 2.06.2011 (dosarul
nr.2 ae.- 493211, „Lucrări de proiectare a Centrului de Agrement or.Hînceşti) şi cererea privind
confirmarea acordului de conciliere între Consiliul raional şi I.M.P. Chişinău Proiect-18,3
mii lei ;
1.1.19-achitarea cotizaţiei de membru la CALM (congresul autorităţilor locale) 17,0 mii lei;
1.1.20- achitarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor la construcția școlii,
s.Dancu -15,5 mii lei;
1.1.21- premierea învingătorilor organelor APL de nivelul I, antrenate în măsurile
concursului raional în cadrul petrecerii Bilunarului ecologic de salubrizare şi înverzire a
localităţilor - 15,0 mii lei.
1.1.22 - achitarea serviciilor bancare Băncii de Economii SA ,or.Hînceşti la efectuarea
plăţilor beneficiarilor de ajutore băneşti , altele primite cu destinaţie specială conform legislaţiei
- 10,0 mii lei;
1.2 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
1.2.1- acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor consacrate
retragerii trupelor armate din Afganistan -15,0mi lei;
1.2.2 - acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei Persoanelor în etate
-10,0 mii lei;
1.2.3 - acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei internaţionale
invalizilor din raion -10,0 mii lei;
1.2.4 - acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor
participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl -5,0 mii lei;
1.3 Primăria or.Hînceşti
1.3.1 - lucrări de reparaţie a drumului spre cimitir or.Hînceşti , contractate în anul 2011 –
508,7 mii lei;

2

1.3.2. – lucrări de curăţire şi adîncire a canalului de scurgere de pe str.Ştefan Vodă
or.Hînceşti în legătură cu topirea zăpezii în scopul evitării inundaţiiei gospodăriilor cetăţenilor –
270,0 mii lei.
1.3.3 – cheltuieli pentru procurarea produselor alimentare la cantina socială din or.
Hînceşti , care deserveşte păturile socialmente vulnerabile – 40,0 mii lei;
1.4 Primăria Lăpuşna
- pentru lucrări de reconstrucţie a centralei termice la grădiniţa de copii „Andrieş”
s.Lăpuşna ,contractate în anul 2011 - 749,3 mii lei;
1.5 Primăria Mingir
- pentru lucrări de reparaţie (schimbarea ferestrelor şi uşilor) la grădiniţa de copii s.Mingir,
contractate în anul 2011 – 520,7 mii lei;
1.6 Primăria c.Paşcani
- achitarea lucrărilor de reparaţie a grădiniţei de copii s.Pereni în legătură cu lichidarea
consecinţelor de inundaţie în urma topirii zăpezii din iarna an. 2012-45,8 mii lei;
1.7. Primăria Fundul-Galbenei
- pentru lucrări de reparaţie (schimbarea ferestrelor şi uşilor) la grădiniţa de copii,
contractate în anul 2011 – 11,9 mii lei;
2. Se precizează soldul de mijloace speciale şi fonduri speciale ale bugetului raional
neutilizate la sit.01.01.2012 în sumă de 1217,4 mii lei, inclusiv
I.Mijloace speciale
2.1 Consiliul Raional
2.1.1 - mijloace obţinute de la darea în chirie a clădirilor administrative ale Consiliului
Raional – 302,3 mii lei;
2.1.2- mijloacele obţinute pentru ajutorarea sinistraţilor şi pentru măsurile de lichidare a
consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 - 128,1 mii lei;
2.1.3 - mijloace obţinute de la servicii de arendă şi comunale a Blocului locativ a
Consiliului Raional – 44,7 mii lei;
2.1.4 - mijloace obţinute de la desfăşurarea în parteneriat a proiectului MIS-ETC 952
„Reţeaua transfrontalieră interinstituţională de prevenire a abuzului în domeniul protecţiei
drepturilor copilului” în cadrul Programului Operaţional Comun „România-Ucraina-Moldova
2007-2013”, Prioritatea 3, Măsura 3.1 finanţat de Uniunea Comunităţilor Europene conform
Contractului de Grant.MIS ETC KODE -952 nr. 1/3/40/-21713 din 15.03.2011 - 41,7 mii lei;
2.1.5 - mijloace obţinute de la serviciile de arhivă efectuate contra plată – 15,2 mii lei;
2.1.6 - mijloace obţinute de la desfăşurarea în parteneriat a proiectului MIS-ETC 950
„Prevenirea şi combaterea traficului de persoane prin dezvoltarea unei reţele transfrontaliere
interinstituţională şi creşterea gradului de informare a persoanelor vulnerabile” în cadrul
Programului Operaţional Comun „România-Ucraina-Moldova 2007-2013”, Prioritatea 3, Măsura
3.1 finanţat de Uniunea Comunităţilor Europene conform Contractului de Grant nr.1/3/39-22365
din 17.03.2011- 14,5 mii lei;
2.1.7 - mijloace obţinute din sponsorizări pentru proiectarea clădirii Conacului Manuc –
Bey (Mirzoian) or.Hînceşti -0,9 mii lei;
2.1.8 - mijloace obţinute de la perfectarea documentelor de licitaţie publică – 0,5 mii lei;
2.2 Direcţia Cultură şi turism
2.2.1 - mijloace obţinute de la servicii contraplată, arendă – 332,7 mii lei;
2.2.2 - mijloace obţinute de la desfăşurarea în parteneriat a Proiectului „Aşa diferiţi
precum suntem-7 etnii la Marea Neagră ” în cadrul Programului Operaţional Comun „RomâniaUcraina-Moldova 2007-2013”, Prioritatea 3, Măsura 3.1 finanţat de Uniunea Comunităţilor
Europene conform Contractului de Grant nr.KODE-MIS-ETC 923 din 30.03.2011– 186,0 mii lei.
2.3 Azilul pentru bătrâni din s.Sărata-Galbenă
- mijloace obţinute de la serviciu contraplată . alt.- 123,1mii lei;
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2.4 Direcţia Generală Învăţământ
- mijloace obţinute de la serviciu contraplată . alt.- 9,8 mii lei;
II.Fonduri speciale
2.5 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
- acumulări la Fondul local de susţinere socială a populaţiei -17,9 mii lei;
3. Se precizează planul la venituri şi cheltuieli ale mijloacelor speciale a bugetului
raional pe anul 2012 în sumă de 158,4 mii lei, după cum urmează:
3.1 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
– mijloace obţinute în cadrul realizării proiectului „Crearea şi implementarea serviciului
Echipa Mobilă” care este parte a Proiectului „Community for All-Moldova-Bridge Fundind
during the Global economic Crisis”în baza Contractului de Grant nr.2011-11-02 din 10.11. 2011- 158,4 mii lei;
4. Se aprobă Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.189-d din 26.12.2011 privind
stimularea unor aleşi locali în mărime de 1800 lei (primăriile c.Mereşeni ,Voinescu) din
Fondul de rezervă al Consiliului Raional pentru anul 2011.
5. Se alocă mijloace din Fondul de rezervă al Consiliului Raional pe anul 2012
pentru acordarea ajutorului material în baza Regulamentului, conform anexei nr.1
6. Se alocă mijloace din contul soldului Consiliului Raional neutilizat la situaţia de
01.01.2012 pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din satele Cotul-Morii, Sărăteni,
Obileni, Nemţeni şi lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale în zona dată în sumă
de 128,0 mii lei, după cum urmează:
6.1 Consiliul Raional
6.1.1- pentru achitarea datoriei la consumul energiei electrice a clădirii Cooperativei
de producere „Vedeonor” s. Oneşti, unde a fost cazat personalul de carabinieri detaşat în
scopul pazei materialelor de construcţie la şantierul de construcţie a caselor de locuit, satele
Cotul-Morii, Nemţeni, Obileni conform documentelor justificate pe perioada mai – septembrie
2011 - 12,0 mii lei;
6.1.2 - pentru achitarea datoriei Colegiului de Construcţie din or. Hînceşti pentru
serviciile comunale (energia electrică, gaze naturale, apă şi canalizare ) suportate pe
perioada aprilie - mai 2011 la întreţinerea căminului, unde au fost temporar cazate familiile
sinistraţilor din s. Cotul-Morii, Obileni, Sărăteni şi Nemţeni conform documentelor
justificative - 2.1 mii lei.
6.2 Primăria c.Cotul- Morii
- pentru achitarea lucrărilor de forare a fântânilor de mină pentru asigurarea cu apă a
localităţilor Cotul-Morii şi Sărăteni, care au suferit în urma inundaţiilor din vara anului 2010-94,9
mii lei.
6.3. Primăria s.Nemţeni
- pentru servicii de înregistrare la cadastru a caselor noi construite sinistraţilor din
s.Nemţeni care au suferit în urma inundaţiilor din vara anului 2010 -19,0 mii lei.
7. În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.79 din 8.02.2012 „Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare” se precizează mijloace Consiliului Raional în sumă de
517,9 mii lei, parvenite din Fondul de rezervă a Guvernului Republicii Moldova în scopul
acordarii ajutorului material unic pentru 11 familii din satul Nemţeni, raionul Hînceşti, care au
suferit în urma calamităţilor naturale din vara anului 2010, pentru acoperirea cheltuielilor de
reparaţie a caselor de locuit în baza listelelor aprobate de Consiliul raional, conform anexei nr.2.
8. Se modifică decizia Consiliului Raional nr.04/03 din 22.12.2011 „ Cu privire la
aprobarea bugetului raional Hînceşti pe anul 2012 în a doua lectură”:
8.1 – pct.2.11, anexa nr.9 pct.1 Consiliul Raional , achitarea serviciilor de proiectare şi
reconstrucţie a conacului Manuc-Bey,or.Hînceşti , suma –350,0 mii lei se substituie cu suma
208,0 mii lei, iar diferenţa sumei de 142,0 mii lei se redecţionează în felul următor:
8.1.1 – primăria s.Căţăleni, pentru procurarea inventarului sportiv în sala de sport a casei
de cultură -42,0 mii lei;
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8.1.2 – primăria s.Stolniceni, pentru servicii de proiectare a construcţiei apeductului,
reţelei de canalizare şi staţiei de epurare din sat – 100,0 mii lei.
8.2 – pct.2.12, anexa 10, pct.2, primăria or.Hînceşti ,sintagma „reparaţia capitală a LT
„M.Sadoveanu”, „ M.Eminescu”, „M.Viteazul” din or.Hînceşti (schimbarea uşilor şi ferestrelor ),
suma-600,0 mii lei „ se substituie cu sintagma „reparaţia capitală a grădiniţei de copii nr.1 din
or.Hînceşti” în aceiaşi sumă;
8.3 – pct.2.12,anexa 10,pct.8 primăria s.Buțeni sintagma “reparația capitală a gimnaziului
(incl. sistema de apă și canalizare), suma 400,0 mii lei se completează cu textul “dintre care ,
amenajarea terenului sportiv – 100,0 mii lei”;
8.4 – pct.2.12, Anexa nr.10, pct.18 sintagma „ primăria s.Pogăneşti, beneficiar – reparaţia
capitală a gimnaziului” se substituie cu sintagma „Consiliului Raional Hînceşti beneficiar” şi
după text;
8.5 – pct.2.12, Anexa nr.10,pct.30 primăria s.Fundul-Galbenei sintagma „reparaţia capitală
a grădiniţei de copii în sumă de 550,0 mii lei” se substituie cu sintagma „reparaţia capitală a
gimnaziului” în aceiaşi sumă;
9. Se completează Decizia Consiliului Raional nr.03/03 din 20.09.2011 „Cu privire la
reţeaua de şcoli şi clase pe anul de studii 2011-2012” cu un punct nou:
9.1. pct.13.1 În conformitate cu Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar” şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13
aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare ”, ordinul
Ministerului Educaţiei al R. Moldova nr.380 din 26.05.2011 „Cu privire la Planul-cadru pentru
învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2011-2012” în scopul asigurării
continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţământul primar şi secundar şi
ţinând cont din insuficienţă de cadre didactice în instituţiile preuniversitare din raion se aprobă ,
cu titlu de excepţie, ore ordinare suprasarcinii didactice, cadrelor didactice din unele instituţii pe
anul de studii 2011-2012 în limita fondului de remunerare a muncii aprobat pe anul 2012,
conform anexei nr.3.
10. Se alocă mijloace din contul disponibilităţii soldului Fondului Rutier la
sit. 01.01.2012 pentru executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale,
conform anexei nr.4.
11. Se alocă Consiliului Raional mijloace în sumă de 384,5 mii lei pentru prelungirea
lucrărilor de construcţie a şcolii generale din s.Dancu ,conform contractului, din contul
mijloacelor returnate în bugetul raional de către FISM care au fost destinate ca contribuţie
a Consiliului Raional în anul 2011 la obiectul nominalizat.
12. În conformitate cu legislaţia în vigoare se obligă Secţia administrativ-financiară
a Consiliului raional ( dna M. Butuc ) să transmită de la balanţa Consiliului raional la
balanţa primăriilor localităţilor raionului, altor instituţii din cadrul Consiliului raional suma
costurilor cheltuielilor capitale, inclusiv tranzitorii efectuate în anii 2010-2011 la obiectele
sociale ale organelor administraţiei publice locale de nivelul I şi II din contul mijloacelor
bugetului consolidat ( bugetul de stat, bugetul raional, alte surse de finanţare), conform
actelor de recepţie finală a lucrărilor, inclusiv transmiterea costurilor lucrărilor efectuate la
unele sectoare de drumuri locale, conform listei drumurilor publice clasificate, transmise
Consiliului Raional în baza Legii drumurilor, de către Administraţia de Stat a drumurilor .
13. Direcţia Generală Finanţe (dna V.Braga) va efectua modificările respective în bugetul
raional pe anul 2012, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
14. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei de specialitate a
Consiliului raional buget şi finanţe.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează :
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Anatolie LOGHIN

Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti

Valentina BRAGA

Dorian TAŞCĂ

5

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Raional
nr. 01/05 din 16 martie 2012

LISTA
persoanelor care vor beneficia de ajutorul material unic în anul 2012 pentru acoperirea
cheltuielilor de reparație a caselor de locuit care aparțin familiilor sinistrate din s.Nemțeni,
r-nul Hînceşti deteriorate în urma inundațiilor din vara anului 2010
Nr.o

Beneficiar

Suma (lei)

1

Doronceanu Dumitru

52312-00

2

Șincu Dumitru

49167-00

3

Ghițu Mircea

49167-00

4

Cernei Iulia

45862-00

5

Tătaru Grigore

42911-00

6

Cernei Valentin

60414-00

7

Cambur Dumitru

51337-00

8

Nicolau Ion

45862-00

9

Butnaru Igor

53958-00

10

Clopot Vladimir

50704-00

11

Golban Maria

16206-00

11 familii

Total

517900-00

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Dorian TAŞCĂ

6

Anexa nr.1
la decizia Consiliului Raional
nr. 01/05 din 16 martie 2012

Repartizarea mijloacelor pentru acordarea ajutorului material
din Fondul de Rezervă al Consiliului Raional Hînceşti pe anul 2012
la situaţia 15.03.2012.
Nr.
d/o
1
2

Primăria
localităţii
Consiliul raional
Hînceşti
Consiliul raional
Hînceşti

Beneficiar

Adresa
beneficiarului

Direcţia Situaţii
Exepţionale Hînceşti
Direcţia Situaţii
Exepţionale Hînceşti,
Consiliul raional Hînceşti
Direcţia Asistenţă Socială
şi Protecţie a Familiei

or.Hînceşti,
str.M.Hîncu nr.126
or.Hînceşti,
str.M.Hîncu nr.126

or.Hînceşti,
str.M.Hîncu nr.126

3

Consiliul raional
Hînceşti

4

Consiliul raional
Hînceşti

5

Comisariatul
Raional de Poliţie

Comisariatul Raional de
Poliţie
colaboratorii:
Cojocaru Ion
Bleah Constantin
Bucur Mihail
Şerban Eugeniu
Erhan Igor
Tacu Roman
Comisariatul Raional de
Poliţie

6

Consiliul raional
Hînceşti

Aparatul Preşedintelui
raionului Hînceşti

or.Hînceşti,
str.M.Hîncu nr.126

7
8

Primăria s.Nemţeni
Primăria
s.Călmăţui
Primăria s.Buţeni
Primăria c.Mireşti
Primăria c.CotulMorii
Direcţia Generală
Învăţămînt
Total

Vasilache Iurie
Rotaru Valeria

s.Nemţeni
s.Călmăţui

Mahu Victor Constantin
Gaiu Valeriu
Primăria c.Cotul-Morii

s.Buţeni
s.Chetroşeni
Satul nou CotulMorii
or.Hînceşti,
str.M.Hîncu nr.126

9
10
11
12

Şcoala Sporturi raională

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

or.Hînceşti,
str.M.Hîncu nr.126

or.Hînceşti,
str.M.Moraru nr.93

Destinaţia plăţii

Cheltuieli pentru funcţionarea Punctelor de reabilitare a populaţiei din or.Hînceşti în legătură cu
temperaturile scăzute înregistrate în perioada 03-15.02.2012 conform documentelor justificative
Cheltuieli pentru procurarea combustibilului (motorină, benzină, ulei, alt.) pentru lucrări de deszăpezire
,curăţire a drumurilor, pomparea apelor subterane în localităţile din lunca rîului Prut şi altele în legătură cu
topirea zăpezii din iarna anului curent,acumularea de ape, în scopul neadmiterii calamităţilor naturale
Cheltuieli pentru procurarea,secţionarea şi transportarea lemnelor de foc păturilor social-vulnerabile din
raion, în legătură cu temperaturile scăzute
În februarie curent conform documentelor justificative (6 primării,60 familii,60 steri)
Menţionarea colaboratorilor pentru succese deosebite în descoperirea infracţiunilor grave şi deosebit de
grave în activitatea profesională desfăşurată pe parcursul anului 2011 (6 persoane x1000 lei)

Acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor consacrate aniversării a XX –a de
la declanşarea acţiunilor de luptă în Transnistria în primăvara anului 1992- 30,0 mii lei şi turneului
tradiţional la mini-fotbal consacrat memoriei ex-comisarului M.Moraru-10,0 mii lei, conform devizului de
cheltuieli, total -40,0 mii lei.
Cheltuieli pentru procurarea diplomelor de onoare, flori, alt. pentru aleşi locali, funcţionari publici din
cadrul Consiliului raional în legătură cu decernarea lor pentru merite deosebite, activitatea prodigioasă în
domeniul administrării publice,jubilee,altele
Ajutor financiar pentru construcţia casei de locuit în rezultatul incendiului casei din 02.01.2012
Ajutor financiar în legătură cu recuperarea cheltuielilor în rezultatul incendiului casei in luna februarie
2012.
Ajutor financiar pentru tratament costisitor (intervenţie chirurgicală)
Ajutor financiar pentru tratament costisitor (intervenţie chirurgicală la ochi, pentru fiica Ana, invalid gr.II)
Ajutor financiar pentru servicii de exploatare a obiectelor electrice din satul nou Cotul-Morii , în rezultatul
executării măsurilor de lichidare a consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010
Ajutor financiar pentru competiţii republicane la fotbal din rîndul copiilor în scopul promovării activităţilor
sportive în dezvoltarea tinerii generaţii

Suma pentru
plată (mii
lei)
6,5
20,0

36,0

6,0

40,0

15,0

10,0
10,0
20,0
5,0
14,8
50,0
233,3

Dorian Taşcă
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Anexa nr.3
la decizia Consiliului Raional
nr.01/05 din 16 martie 2012

Lista cadrelor didactice
cu funcţii de conducere din instituţiile preuniversitare din raionul Hînceşti
cu sarcină suplimentară ordinară
pentru anuii de studii 2011-2012
Nr.
d/o

1

Primăria localităţii

Primăria
Hînceşti
Primăria c.Cărpineni

2
Primăria s.Cioara
3

4
5
6
7
8
9

Primăria
c.Crasnoarmeiscoe

Primăria s. FundulGalbenei
Primăria s.Negrea
Primăria s.Stolniceni
Primăria c.Oneşti
Primăria c.Paşcani

10
Primăria s.Voinescu
Total:

Instituţia de
învăţământ
LT „M.Viteazul”

Numele ,
prenumele cadrelor
didactice cu funcţii
de conducere
Bivol Nina

LT „Ştefan Holban”
c.Cărpineni

Sarcina
suplimentară,
nr. ore
săptămânale
1

Copăceanu Roman
Darii Vasile
Macari Tamara
LT „Sergiu Andreev” Gherela Galina
s.Cioara
Lefter Dorina
Cojuhari Tatiana
LT „Dimitrie
Dolinschi Igor
Cantemir”
Gimnaziul s. Tălăeşti Bostan Nadejda

3
3
3
3
3
3
9

Gimnaziul s. FundulGalbenei
Gimnaziul s.Negrea
Gimnaziul
s.Stolniceni
Gimnaziul s.Oneşti
Gimnaziul s.Paşcani
Gimnaziul s.Pereni
Gimnaziul s.
Voinescu
12 instituţii

Bodişteanu Tatiana

1

Donică Liubovi
Negru Larisa

3
2

Botnaru Rodica
Ursu Ecaterina
Ţâple Valentina
Huţanu Ion

1
4
3
1

16 persoane

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti
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Șeful Direcției Generale Învățămînt

Valentina Tonu

5

48 ore

8

Coordonat:
Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor
al Republicii Moldova
nr.___ din_____________2012

Anexa nr.4
la decizia Consiliului Raional Hînceşti
nr.01/05 din 16 martie 2012

Repartizarea mijloacelor
pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale pe raionul Hînceşti, finanţate
din contul soldului alocaţiilor impozitului pentru utilizarea drumurilor la sit.01.01. 2012
(Beneficiar :Consiliul Raional Hincesti)
Denumirea drumului

Nr
Nr.
drumu
./ ord
lui
1
2
1 L-558

2

3
4

Tronsonu
Lungimea
Volum
l (km)
tronsonului de ul alocaţiil
reparat (km)
or (mii lei)
3
4
5
6
40,0
Drumul Lăpuşna-Cărpineni
12,5-13,5
–Voinescu.
Curăţirea
rigorilor
de
scurgere (s.Cărpineni)
L-374
Drumul Leuşeni-Pogăneşti.
5,2
50,0
Reparaţia edificiilor
artificiale la drumuri
(s.Dancu)
L-568.1 Acces spre s.Bălceana
0-1
1
200,0
Întreţinerea drumurilor
locale, inclusiv:
- s.Drăguşeni
20,0
c.Bobeica);
-

curăţirea podului,
canal pe drum.
naţionale
M.Eminescu,
31 August .

Total:

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Tipul
lucrărilor
7
Reparaţie curentă

Reparaţie curentă

Reparaţie curentă
Reparaţie
curentă(conform
devizelor
de
cheltuieli)

20,0
330,0

Dorian Tașcă
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Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional
nr.01/05 din 16 martie 2012

Regulamentul
cu privire la planificarea și administrarea taxei pentru amenajarea teritoriului și altor surse
de finanțare îndreptate pentru cheltuieli de amenajare a teritoriului de către autoritățile
administrației publice locale pentru anul bugetar respectiv.

I.Dispoziții generale
1. Prezentul Regulament stabilește modul, condițiile de planificare, aprobare și executare a
taxei pentru amenajarea teritoriului, altor surse de finanțare direcționate pentru cheltuieli atribuite
la amenajarea teritoriului localității.
2. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate semnifică următoarele:
2.1 .Taxa pentru amenajarea teritoriului (cap.122.28) va fi stabilită în baza Codului fiscal;
2.2. Drept surse de finanțare atribuite pentru cheltuieli de amenajare a teritoriului la
rectificarea bugetelor UAT pot servi veniturile suplimentare încasate în bugetele respective, în
suma ce depășește prevederile anuale, soldurile de mijloace bănești constituite în urma executării
bugetului pentru anul precedent, taxele locale, donații, sponsorizări și alte surse de finanțare,
precum și mijloacele bănești intrate legal în posesia instituției publice (art.27, al.3 Legea privind
Finanțele publice locale, nr.397 din 16.10.2003);
2.3. Cheltuielile pentru amenajarea teritoriului vor fi luate în calcul în mărimea sumei
prognozate a taxei pentru amenajarea teritoriului, altor surse de finanțare

indentificate în

bugetele UAT pentru aceste scopuri;
3. Planul de cheltuieli la capitolul dat pentru anul gestionar va fi aprobat prin decizia
Consiliului Local cu specificarea tipurilor de lucrări, costurilor și sumei de cheltuieli.
4. Procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestare de servicii pentru amenajarea
teritoriilor se va efectua prin procedura de achiziții publice în cazul contractării persoanelor
juridice, de asemenea pot fi antrenate și persoane fizice conform legislației (lucrări publice cu
specificarea tipurilor de lucrări pentru amenajarea teritoriului), etc.
5. Primăriile sînt în drept să solicite la necesitate de la agenții economici ce prestează
servicii, lucrări pentru amenajarea teritoriului prezentarea unor calcule justificate respectiv la
acest capitol, ori alte documente conformative.
6. Cheltuielile pentru amenajarea teritoriului se planifică și se aprobă de către autoritățile
publice locale în baza clasificației bugetare , conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
10

II.Principii bugetare
7. Cheltuielile executate nu vor depăși limita alocațiilor aprobate (precizate) în bugetele
locale;
8. Evidența contabilă a cheltuielilor la capitolul dat se va ține strict conform Legii
contabilității.
9. Primarul și contabilitatea centralizată poartă responsabilitate, în conformitate cu
legislația în vigoare pentru executarea obligațiilor la acest capitol;

III.Regulamentul este bazat pe următoarele acte normative:
1. Codul fiscal “Taxele locale” Titlul VII aprobate prin Legea nr.94-XV din 01.0.4.2004
2. Notele metodologice ale Ministerului Finanțelor privind elaborarea de către autoritățile
administrației publice locale a proiectelor de buget pe anul următor
3. Ordinului Ministerului Finanțelor al R.Moldova nr.91 din 20.10.2008

privind

clasificația bugetară cu modificările ulterioare.
4. Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (cu modificări).
5. Hotărîrea Guvernului RM nr.82 din 24.01.2006 “Cu privire la elaborarea cadrului de
cheltuieli pe termen mediu și a proiectului de buget”.
6. Legea Contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007.
7. Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

Secretarul Consiliului raional
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Anexa nr.1
la regulament
Aprobat:
Decizia Consiliului Local
Nr.________ din ________201_

Corodonat:
Primarul localității_____________________

Planul de cheltuieli
pentru amenajarea teritoriului localității______________________pentru anul 20______
(denumirea, sat.,primăriei)
Nr.d/o
Tipul de lucrări

1
1

2

3
4

2

Canti
tatea

Costul
1
unit.de
măsură

Suma totală
calculată
pentru
necesit.din
teritoriu

Inclusiv:

Unitatea
de
măsură

Aprobat
în buget

Precizat
conform
modif. la
buget)

3

4

5

6

7

8

Specificarea
sursei de
finanțare
suplimentare
și suma de
cheltuieli
9

Reparaţia curentă a tuturor tipurilor de acoperire
rutieră a părţii carosabile a drumurilor, trotuarelor,
aleilor, precum şi alte lucrări de reparaţie a străzilor și
drumurilor locale, care constituie obiecte ale
amenajării.;
întreţinerea şi reparaţia curentă a
parcurilor, scuarurilor, bulevardelor, ale
altor obiecte ale gospodăriei spaţiilor verzi;
îngrijirea plantaţiilor verzi (stropitul, curăţatul,
afînarea solului, măsuri antiincendiare ş.a.);
însămînţarea gazoanelor cu iarbă şi,
răsădirea plantelor multiarauale, florilor ,
arbuştilor şi îngrijirea lor;

5

salubrizarea şi curăţarea străzilor, pieţelor,

m3

podurilor, viaductelor, scuarurilor, altor
locuri publice;
6

întreţinerea plajelor publice;

7

întreținerea și reparația curentă a

m2

cimitirelor, mormintelor frățești și
memorialelor “Focul veșnic”alt.
8
9
10

11

12

13

plata pentru iluminatul străzilor
achiziţionarea, instalarea şi aranjarea
pomului de crăciun,;
reparaţia şi întreţinerea maşinilor,
mecanismelor şi utilajului utilizate pentru
executarea lucrărilor de amenajare,
înverzire şi salubrizare;
confecționarea și instalarea plăcilor
comemorative în legătură cu acordarea
denumirilor de străzi;
confecţionarea şi instalarea tăbliţelor cu
denumirile străzilor şi numerele clădirilor;
alte cheltuieli pentru întreţinerea obiectelor
amenajării.
alte lucrări după caz, care se atribuie
cheltuielilor de amenajare, conform
legislației
(se vor descifra)

ore/lucr.

unit.

Total:

Notă: La fiecare tip de lucrări se vor anexa calcule concrete, devize de cheltuieli, alte documente justificative.

Secretarul Consiliului Local

______________
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