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nr.03/02

Cu privire la efectuarea unor
modificări şi completări la unele
Decizii ale Consiliului raional Hîncești
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 2016, Consiliul Raional Hînceşti, DECIDE:
1. Se modifică Decizia Consiliului Raional nr. 05/08 din 07.12.2016 „Cu privire la aprobarea
bugetului raional Hăncești pentru anul 2017 în a doua lectură”:
1.1 pct.2.13, anexa nr.10
- sintagma „Protecție socială, poziția – Serviciul social de îngrijire la domiciliu,efectivul de personal ,
unități” cifra „76,5” se substituie cu cifra „74,5” și „suma 3734,0 mii lei” se substituie cu „suma
3616,0 mii lei”;
- sintagma „Protecție socială, poziția – Serviciul de asisten ță personală, efectivul de personal , unită ți”
cifra „63,0” se substituie cu cifra „65,0” și „suma 2720,3 mii lei” se substituie cu „suma 2838,3 mii
lei”.
2 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”:
2.1 pct.1, anexa nr.1, poziția 9, Drumul de acces spre s.Călmățui, sintagma „Reparația unei porțiuni
de drum spre cimitir s.Călmățui” se exclude;
2.2 pct.1, anexa nr.1, poziția 10, Drumul L 514 Buțeni- Fîrlădeni-Bozieni, col. nr.7, tipul lucrărilor,
sintagma „variantă albă ” se substituie cu sintagma „variantă beton ”;
2.3 pct.1, anexa nr.1, poziția 21, Întreținerea drumurilor de acces în localitățile din raion ), „suma
496,6 mii lei” se substituie cu „suma 296,6 mii lei”, iar diferența sumei de 200,0 mii lei se
redirecționează pentru reparația drumului de acces spre s.Logănești (str.Ștefan cel Mare nr.1-84 ); în
variantă albă;
2.4 pct.2.1, anexa nr.2, poziția 7, primăria s.Ciuciuleni , beneficiar, sintagma „cheltuieli pentru
reparația capitală a grădiniței de copii (sistema de canalizare )” se completează cu textul „ și blocului
alimentar”;
2.5 pct.3, anexa nr.3, poziția nr.3 , Gimnaziul "Mihai Viteazul", mun.Hîncești, lucrări de reparație
capitală (schimbarea geamurilor), „suma 500,0 mii lei” se substituie cu „suma 166,2 mii lei”, iar
diferența sumei de 333,8 mii lei se redirecționează pentru finalizarea lucrărilor de reparație a cantinei;
2.6 pct.3, anexa nr.3, poziția nr.8, LT “Universum”, s.Sărata Galbenă, sintagma „reparația și
renovarea terenului sportiv al LT (lucrări contractate în anul 2016) în sumă de 300,0 mii lei”, se
substituie cu textul „construcția zidului de sprijin al terenului sportiv” în aceiași sumă.

3. Se aprobă majorarea planului la venituri și la cheltuieli în sumă de 7,0 mii lei parvenite din

participarea la expoziția internațională specializată „ Tourism, leisure, hoteles” organizată de C.I.E
„Moldexpo”S.A în cadrul concursului „Satul Meu”.
4. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului raional pe anul
2017, conform prevederilor Regulamentului, în sumă de 20,0 mii lei , dlui Gavajuc Andrei, domiciliat
în s.Ivanovca, pentru acoperirea cheltuielilor funerare în legătură cu decesul fiului Vitalie de 10 ani.
5. Direcţia Generală Finanţe (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea modificărilor respective
în bugetul raional pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului Hîncești.
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