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DECIZIE
mun. Hînceşti

din 30 iunie 2017

nr.04/03

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 Hîncești pentru anul 2017 în a doua lectură” cu
modificări și completări :
1.1 la punctul pct. 2.5, anexa nr.4, , Complexul muzeal –istoric a conacului parc
Manuc-Bey, or.Hîncești, poziția organizarea excursiilor ( cu ghidaj, pentru o vizită )
- pentru rezidenți, sintagma „copii pînă la 7 ani” , se completează cu sintagma „ și
copii cu dezabilități”;
- pentru nerezidenți, sintagma „copii pînă la 7 ani” , se completează cu sintagma „ și
copii cu dezabilități”.
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.2.1, anexa nr.2, pct.1, poziția nr. 8, sintagma „procurarea utilajului medical” se
substituie cu sintagma „procurarea mașinilor și utilajului, inventarului de producere și
gospodăresc”;
2.2pct.3, anexa nr.3, poziția 14 , GM „S.Andreev” , lucrări de reparație capitală
sintagma „blocuri sanitare” se exclude.
3. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 03/01 din 25.04.2017 „Cu
privire la corelarea bugetului raional cu legea bugetului de stat pentru
anul 2017”:

- pct.1.6, beneficiar Consiliul raional, sintagma „anexa nr.12, repartizarea mijloacelor
financiare pentru infrastructura drumurilor publice locale din contul transferurilor cu
destinație specială primite de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al
doilea, în sumă de 12134,1 mii lei”, se substituie cu sintagma „Programul lucrărilor
de întreținere și reparație a drumurilor publice pe anul 2017 în raionul Hîncesti în
sumă de 12134,1 mii lei, beneficiar: Consiliul raional Hînceşti, conform anexei nr. 12,
în redacție nouă”
4. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din contul disponibilității soldului
constituit în urma executării bugetului raional la situația 01.01.2017 în sumă de
44,5 mii lei, beneficiar Aparatul Președintelui raionului, inclusiv:
4.1.pentru organizarea și desfășurarea Campionatului Republicii Moldova la Turism
Sportiv și Orientare în Spațiu pentru persoane cu deficiențe de vedere din luna iulie
curent, organizată de Asociația Obștească „Asociația nevăzătorilor din Moldova” –
10,0 mii lei;
4.2.pentru servicii de supraveghere tehnică la obiectul „Reparația capitală a clădirii
unde este amplasat centrul de reabilitare a victimelor violenței în familie „ProFemina” – 5,1 mii lei;
4.3.pentru lucrări de demontare a tablei profilată de pe casa „ Iamandi ”, complexul
muzeal istoric a conacului – parc Manuc Bey – 20,0 mii lei;
4.4.pentru acoperirea cheltuiuelilor suportate în conformitate cu încheerea emisă de
către Judecătoria Hîncești nr.2c-73/20162 din 26.05.2017, privind încasarea de la
Consiliul Raional în beneficiul FȘP „Universinj” SRL a taxei de stat în sumă de 9,4
mii lei.
5.Se aprobă majorarea palnului resurselor colectate ( donații voluntare pentru cheltuieli
capitale) parvenite din alocațiile Fondului de Eficiență Energetică, pentru
implementarea proiectului de reparație capitală a GM Bobeica în sumă de 550,0 mii
lei, cu direcționarea conform destinației prevăzute de proiect.
6.Se aprobă majorarea palnului resurselor colectate ( donații voluntare pentru cheltuieli
curente) parvenite din alocațiile Ambasadei Franței în Moldova, pentru
implementarea proiectului de formare a cadrelor didactice din LT „M.Sadoveanu”
or.Hîncești în sumă de 40,0 mii lei, cu direcționarea conform destinației prevăzute de
proiect.
7.Se aprobă repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 410,4 mii lei din
componenta raională, inclusiv:
7.1 GM Pașcani – 170,4 mii lei, dintre care:
- pentru procurarea combustibilului (cărbunelui) – 106,8 mii lei;
- pentru lucări de reparație capitală a acoperișului – 25,6 mii lei mii lei, inclusiv servicii
de supraveghere tehnică – 6,9 mii lei;
- pentru premiul anul al cadrelor didactice – 38,0 mii lei.
7.2 GM „Constantin Tănase ” s.Nemțeni, pentru lucrări de reparație capitală a cantinei
școlare – 120,0 mii lei.

7.3 GM Mingir, pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare, inclusiv
setrvicii de supraveghere tehnică – 120,0 mii lei.
8. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului
raional pe anul 2017, conform prevederilor Regulamentului, în sumă de 540,8 mii lei ,
confriom anexei nr.1.
9. Direcţia Generală Finanţe (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea
modificărilor respective în bugetul raional pe anul 2017, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
10.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

Anatolie LOGHIN

Elena MORARU TOMA
Galina ERHAN
Valentina TONU

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Hîncești
nr.04/03 din 30 iunie 2017

Repartizarea mijloacelor
pentru acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al Consiliului
Raional Hînceşti pentru anul 2017
Nr. Beneficiar
Adresa
Destinaţia plăţii
Suma
d/o
beneficiarului
pentru
plată (mii
lei)
1
2
3
4
5
1 Aparatul
mun.Hîncești
Reparația unei porțiuni de drum local
235,0
Președintelu str.M.Hîncu 126 din s.Voinescu, lingimia de 300,0
i
metri , variantă albă, deteriorată în urma
calamităților naturale (ploi abundente)
din data de 13 mai 2017
2 Aparatul
mun.Hîncești
Pentru reparația acoperișului GM
159,1
Președintelu str.M.Hîncu 126 Caracui, deteriorat în urma ninsorilor
abundente din data de 21.04.2017
i
3 Aparatul
mun.Hîncești
Cheltuieli pentru lichidarea
7,7
Președintelu str.M.Hîncu 126 consecințelor ninsorilor din luna aprilie
2017
i
4 Donică Ion
or.Hîncești,
Pentru tratament costisitor
20,0
a
Vasile
str.M.Moraru 79
5 Dadîm Petru or.Hîncești,
Pentru tratament costisitor
7,0
Sergiu
str.M.Eminescu
28/1
6 Deliu Olesea or.Hîncești,
Pentru tratamentul costisitor al fiului
15,0
str.Petru Movilă Dragoș, anul nașterii 2013, inv.gr.I
nr.22,
7 Onuță
or.Hîncești,
Pentru intervenție chirurgicală și
15,0
Svetlana
str.M.Moraru 57 tratamentul costisitor al fiului Denis,
anul nașterii 1988
8 Trofim Olga s.Mirești
Ajutor material pentru acoperirea
10,0
cheltuielilor de înmormîntare a surorii
Vatamaniuc Eugenia decedată în
Federația Rusă
9 Sîrbu Larisa s.Cățăleni
Pentru tratamentul costisitor a fiului
10,0
Sîrbu Sergiu

1
2
10 Golban
Valentina
11 Coica
Galina
12 Sava
Nicolae

3
s.Negrea

4
Pentru tratament costisitor

5
7,0

s.Ivanovca

Pentru tratament costisitor

20,0

s.Drăgușenii Noi

15,0

13 Aparatul
Președintelu
i

mun.Hîncești
str.M.Hîncu 126

14 Asaci Elena

s.Ciuciuleni

15 Lupica
Ecaterina

s.Ciuciuleni

Ajutor material pentru acoperirea
cheltuielilor de transportare a cadavrului
fiului decedat în Italia
Acoperirea cheltuielilor pentru
desfășurarea activităților consacrate
comemorării foștilor deportați din
raionul Hîncești
Cheltuieli pentru lichidarea
consecințelor incendiului din luna
aprilie 2017
Cheltuieli pentru lichidarea
consecințelor ninsorilor din luna aprilie
2017

Total:
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

10,0

4,0

6,0

540,8
Elena MORARU TOMA

Anexa nr. 12
la Decizia Consiliului Raional Hînceşti
nr.04/03 din 30 iunie 2017
PROGRAMUL
lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice pe anul 2017 în
raionul Hîncesti, (Beneficiar: Consiliul raional Hînceşti)
Nr. Nr.
dru
mul
ui
1
1

1.1

2

Denumirea
drumului

3
Lucrări de
întreținere a
drumurilor locale

Inclusiv:
Întreținerea de
rutină a drumurilor

Lungi Lungim Volum
Tipul lucrărilor
mea
ea
ul
drumul tronson alocații
ui, km ului, km lor, mii
lei
4
5
6
7
139,56
139,56
6370,0 Lucrări de profilare a
îmbrăcămintei rutiere din
pietriș, plombarea
îmbrăcămintei din beton
asfaltic, transportarea și
răspîndirea materialului
antiderapant la sectoarele
periculoase, curățirea
zăpezii, combaterea
ghețușului mecanizat,
montarea unei stații de oprire
tip din elemente de beton
armat.
2000,0

Plombarea gropilor,
profilarea părții carosabile cu
adaos de material,
întreținerea terasamentului și
sistemelor de evacuare a
apelor, întreținerea lucrărilor
de artă, lucrări neprevăzute:
în caz de inundații, cu
spălarea terasamentului și
distrugerea podurilor,

1
1.2

1.3

2

3
Întreținerea
periodică și reparații
curente - total
dintre care:
1.2.1) drumuri
pietruite
1.2.2) drumuri
asfaltate
Lucrări pentru
asigurarea securității
circulației rutiere

Întreținerea
drumurilor pe tipm
de iarnă
1.5
Crearea de spații
verzi în zonele de
protecție a
drumurilor
1,6
Administrarea
drumurilor publice
2 L51 Drum de acces spre
1 s. Drăgușenii Noi

4

5

6
2000,0

alunecări de teren etc.
7

950,0
1050,0
160,0

1.4

2000,0
100,0

Egalizări și înlocuirea
straturilor
marcaj rutier, parapet
metalic, înlocuirea și
reparația indicatoarelor de
circulație
Deszăpezirea, combaterea
poleiului
Plantarea arborilor și
arbuștilor și întreținerea lor

110,0
1,0

0,8

4000,0

3

L52 R34-drum de acces
1 spre s. Bobeica

0,8

0,5

500,0

4

L53 Drumul de acces
5 spre s. Calmatui

4,0

0,1

150,0

5

L51 R34 - Drumul de
6 acces spre s.Sărata
Mereșeni

3,5

0,5

700,0

Executarea stratului din
pietriș, executarea stratului
de egalizare din beton
asfaltic tip B, executarea
rigolelor din beton de ciment.
Etapa I
Executarea stratului din
pietriș, executarea stratului
de egalizare din beton
asfaltic tip B
Executarea stratului de
egalizare din beton asfaltic
tip B
Executarea stratului din
pietriș, executarea stratului
de egalizare din beton
asfaltic tip B

1
6

2

3

L51 Sărata Galbenă –
7 Valea Florii

4

5

6

5,8

0,4

414,1

TOTAL :

7
Executarea stratului din
pietriș, executarea stratului
de egalizare din beton
asfaltic tip B

12134,1

Notă: în pozițiile 1-6 sunt incluse cheltuieli de supraveghere tehnică

Secretarul
Consiliului Raional Hincesti

Elena MORARU TOMA

