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D E C I Z I E
or.Hînceşti

din 10 decembrie 2015 nr. 06/04

Cu privire la efectuarea unor  modificări
şi completări la unele decizii ale Consiliului
Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015”

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale, art.art.16 şi 61 din Legea nr.181 din 25.07.2014 privind
finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, precum şi în temeiul art.art. 43 alin
(1) lit.b) şi 46 din Legea nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, ţinînd cont de necesitatea modificării şi alocării unor mijloace financiare
neprevăzute în bugetul raional şi pe anul 2015, Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:

1. Se alocă mijloace din contul disponibilităţii soldului constituit în urma executării
bugetului raional la situaţia 01.01.2015 în sumă de 1850,0 mii lei, după cum urmează:
1.1 Consiliul  Raional
- Mijloace în avans cu titlu de tranşă finală pentru implementarea proiectului

„Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea proiectului “Dezvoltarea
turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc-bey, Complexului
mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov” ,conform Contractului de
Grant nr.MIS ETC-1273, care vor fi restituite în buget după aprobarea raportului
final  de către autoritatea de management – 1800,0 mii lei;

1.2 primăria Negrea
- pentru lucrări de reparaţie a drumului de acces spre s.Negrea – 50,0 mii lei.

2. Se alocă mijloace în sumă de 250,0 mii lei din contul disponibilităţii soldului
Fondului Rutier constituit în urma executării bugetului raional la situaţia 01.01.2015,
beneficiar Consiliul Raional, pentru lucrări de reparaţie a drumului de acces  spre
cimitirul din s.Nemţeni.

3. Se modifică decizia  Consiliului Raional  nr. 06/02 din 18.12.2014 „Cu privire la
adoptarea deciziei bugetară anuală pe anul 2015 a Consiliului raional Hînceşti în
a doua lectură”:
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3.1 pct.3.1 anexa nr.1. poziţia 6.2.4, Consiliul raional, beneficiar, sintagma
„Reparaţia capitală a  oficiului medicilor de familie s.Căţăleni în sumă de 90,0 mii
lei” se substituie cu sintagma „Contribuţia Consiliului raional la achitarea
cheltuielilor suportate de IMSP Spitalul raional Hînceşti , inclusiv:
3.1.1  pentru servicii de montare a canalizării exterioare a blocului „Maternitate” –
64,2 mii lei;
3.1.2  pentru lucrări de instalare  a sistemului antiincendiar la blocul „Maternitate”
– 25,8 mii lei;

3.2 pct.3.1 anexa nr.1. poziţia 6.2.5, Consiliul raional, beneficiar, sintagma
„Reparaţia capitală a  oficiului medicilor de familie s.Fundul Galbenei în sumă de
255,0 mii lei” se substituie sintagma „Contribuţia Consiliului raional la achitarea
cheltuielilor suportate de IMSP Spitalul raional Hînceşti” , inclusiv:
3.2.1 pentru procurarea mobilierului , blocul „Maternitate” – 198,6 mii lei;
3.2.2 pentru procurarea utilajului frigorific – 56,4 mii lei.

4. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 02/03 din 25.03.2015 „Cu privire la
efectuarea unor  modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional
Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015:

4.1 pct.1.1.11, anexa nr.2, după cum urmează:
4.1.1 poziţia 32 Primăria s. Căţăleni, beneficiar, sintagma „Contribuţia Consiliului
Raional la implementarea Proiectului din Fondul Ecologic „Aprovizionarea cu apă
potabilă din s. Căţăleni”, în lucrări se substituie cu sintagma „Construcţia apeductului
de aprovizionare cu apă potabilă din s. Căţăleni” în aceiaşi sumă;
4.1.2 poziţia 34 Consiliul raional, beneficiar, sintagma „Lucrări de reparaţie a
acoperişului Oficiului medicilor de familie Călmăţui” se substituie cu sintagma „
procurarea mobilierului pentru Oficiul medicilor de familie Călmăţui” în aceiaşi
sumă;

4.2 pct.4, anexa nr.4, poziţia 8 GM Obileni, beneficiar, sintagma „Lucrări de
termoizolare  a faţadelor GM Obileni (lucrări pentru cofinanţare a proiectului de eficienţă
energetică) în sumă de 200,0 mii lei se exclude, iar suma de 200,0 mii lei se
redericţionează după cum urmează:

4.2.1 GM Obileni, pentru reparaţia acoperişului – 120,0 mii lei;
4.2.2 LT "D.Cantemir" s. Crasnoarmeiscoe, pentru reparaţia acoperişului – 80,0

mii lei,
4.3 pct.4, anexa nr.4, poziţia 10 GM Pervomaiscoe, beneficiar, sintagma „ Lucrări

de termoizolare  a faţadelor GM Pervomaiscoe (lucrări  pentru cofinanţare a proiectului
de eficienţă energetică) în sumă de 260,0 mii lei  se exclude, iar suma de 260,0 mii lei se
redericţionează după cum urmează:

4.3.1 GM Bobeica, pentru lucrări de reparaţie a patru săli de clasă – 120,0 mii lei;
4.3.2 GM Bobeica, pentru lucrări de reconstrucţie a rezervuarului de acumulare a

deşeurilor lichide – 58,0 mii lei
4.3.3 GM Bălceana, pentru lucrări de reparaţie capitală – 82,0 mii lei.
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5. Se modifică decizia  Consiliului Raional  nr. 04/03 din 22.09.2015 „Cu privire la
efectuarea unor  modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional
Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2015:

5.1 pct.2.3 GM Stolniceni, beneficiar, Lucrări de termoizolare a faţadelor GM
Stolniceni (lucrări pentru cofinanţare a proiectului de eficienţă energetică) în sumă de
286,0 mii lei se exclude, iar suma de 286,0 mii lei se redericţionează după cum urmează:

5.1.1 GM Stolniceni, pentru procurarea cazanului termic la gaze – 120,0 mii lei;
5.1.2 LT "D.Cantemir" s. Crasnoarmeiscoe, pentru reparaţia acoperişului – 100,0

mii lei,
5.1.3 GM Paşcani , pentru lucrări de reparaţie a acoperişului – 40,0 mii lei.
5.1.4 GM Bălceana, pentru lucrări de reparaţie capitală – 26,0 mii lei.
5.2 pct.9 În conformitate cu pct.15 (2) 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  nr.868
din 08.10.2014 şi în legătură cu lichidarea GM Sofia  se rectifică bugetul instituţiei
sintagma „cu micşorarea sumei ( - 453,0 mii lei)” se substituie cu sintagma „cu
micşorarea sumei ( - 243,4 mii lei, inclusiv  transferuri cu destinaţie specială (sursa 3T) -
208,3 mii lei, cheltuieli pentru dejunuri calde, alocate din contul disponibilităţii soldului
Consiliului raional la sit.01.01.2015 (- 6,7 mii lei ( sursa OC)) şi (-28,4 mii lei ) cheltuieli
pentru asigurarea alimentaţiei elevilor cl.5-9 din contul mijloacelor neutilizate în anul
2014 (sursa 3D )”;

5.3 pct.10 Se majorează bugetul  GM Negrea sintagma „cu suma ( + 453,0 mii lei)”
se substituie  cu sintagma „cu majorarea sumei ( + 243,4 mii lei, inclusiv  transferuri cu
destinaţie specială ((sursa 3T) + 208,3 mii lei), cheltuieli pentru dejunuri calde, alocate
din contul disponibilităţii soldului Consiliului raional la sit.01.01.2015 (+ 6,7 mii lei (
sursa OC)) şi (+28,4 mii lei)  cheltuieli pentru asigurarea alimentaţiei elevilor cl.5-9 din
contul mijloacelor neutilizate în anul 2014 (sursa 3D )” şi după text.

6. Se alocă  mijloace financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului Raional pe anul
2015 după cum urmează:

1) dnei Blănaru Olga, beneficiar primăria com. Secăreni, în sumă de 10,0 mii
lei, pentru recuperarea cheltuielilor cauzate de incendiul din 14 aprilie 2015;

2) Goncear Irina, beneficiar primăria Caracui, în sumă de 10,0 mii lei, pentru
tratamentul fiului.

3) Osadciuc Traian, beneficiar primăria or. Hînceşti, în sumă de 15,0 mii lei,
pentru tratament medicamentos şi reabilitare după intervenţia chirurgicală.

7. Se aprobă modificarea  mijloacelor bugetare în sumă 16,7 mii lei din contul
economiei devizului de cheltuieli  aprobat pe anul 2015 a Centrului de îngrijire la
domiciliu pentru persoane care se află în incapacitatea de a se îngriji individual din
or.Hînceşti  (gr.10.03.131), din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor poştale la achitarea
compensaţiilor pentru deservirea cu transport a persoanelor cu dezabilităţi ale
aparatului locomotor (gr.10.11.128) - 5,0 mii lei şi compensaţiile pentru călătoria în
transportul comun urban, suburban şi interurban ( gr.10.11.514 ) - 11,7 mii lei.
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8. Se aprobă Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.259-d din 09.11.2015 “Cu privire la
modificarea volumelor mijloacelor pentru plata indemnizaţiilor pentru copii rămaşi
fără îngrijire părintescă din contul transferurilor cu destinaţie specială pe anul 2015”.

9. Direcţia Generală Finanţe (dl V.Secu) va efectua executarea modificărilor respective
în bugetul raional pe anul 2015, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui raionului
Hînceşti.

Preşedintele  şedinţei Tatiana POPA

Contrasemnează :
Secretar interimar al

Consiliului Raional Hînceşti Igor BOTNARU

Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti Vasile SECU


