
                                    PROIECT  

D E C I Z I E 

        or. Hînceşti                                                 

                

       din 28 noiembrie 2017                                                              nr.06/03 

 

       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 modifică decizia Consiliului Raional nr.05/02 din 12.10.2017 „Cu privire 

la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional Hîncești 

pentru anul 2017: 

1.1 pct.2.4, sintagma „ beneficiar GM Caracui ” se substituie cu sintagma „ 

beneficiar Aparatul Președintelui”, 

1.2 pct.4.4.1 Primăria s. Cățăleni beneficiar, sintagma „pentru lucrări de 

construcție” se substituie cu sintagma „pentru lucrări de reconstrucție”  și după text; 

2. 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: 

2.1 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 347,5 mii” lei se substituie cu 

„suma 218,3 mii lei”, diferența sumei de 129,3 mii lei se redistrubuie instituțiilor de 

învățămănt , conform anexei nr.1 ; 

2.2 pct.2,8 , anexa nr.6, poziția - Direcția Învățămînt, mijloace bugetare aprobate 

în fondul pentru educația incluzivă„ suma 112,6 mii” lei se substituie cu „suma 

52,7 mii lei”, diferența sumei de 59,9 mii lei se redistrubuie instituțiilor de 

învățămănt , conform anexei nr.2 ; 

2.3 pct.2.13, anexa nr. 10 , poziția Directia generală Finanțe , se rediricționează  

suma 135,0 mii lei din componența alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2017 

în devizul de cheltuieli al Direcției Generale Finanțe și economiile formate la unele 
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coduri economice, pentru procurarea mobilierului la Unitateai de Primire Urgențe, 

Spitalul Raional din orașul Hîncești, beneficiar Aparatul Președintelui;  

     

3. Se modifică decizia Consiliului Raional nr.04/03 din 30.06.2017 „Cu privire 

la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului 

raional Hîncești: 

3.1 pct.3, anexa nr.12, poziția nr.5 , Reparația drumului R-34, de acces spre 

s.Sărata Mereșeni „ suma 700,0 mii” lei se substituie cu „suma 393,2 mii lei”, 

iar diferența sumei de 306,8 mii lei se rederecționeză în felul următor: 

3.1.1 pentru lucrări de reparația drumului L517 Valea Florii -167,6 mii lei; 

3.1.2 pentru servicii de proiectare a unei porțiuni de drum  Mingir- Semionovca – 

139,2 mii lei;  

4. Se modifică decizia Consiliului Raional nr.02/02 din 24.03.2017 „Cu privire 

la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului 

raional Hîncești: 

 4.1 pct.2, anexa nr.2, Consiliul raional beneficar, poziția 3, sintagma „reparația 

acoperișului Spitalului Cărpineni” se completează cu textul „inclusiv servicii de 

supraveghere tehnicvă”. 

5. Se aprobă majorarea planului la venituri și la cheltuieli în sumă de 672,0  mii lei  

finanțate de către Consiliul Județean Prahova, România 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. 

6. Se aprobă majorarea plafonului cheltuielilor de personal aprobat în devizele de  

cheltuieli pentru anul 2017, în legătură cu modificările operate în Legea nr. 48 din 

22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici prin acordarea 

plăților de stimulare funcționarilor publici pentru anul 2017, din contul economiilor 

formate la unele coduri economice în devizul de cheltuieli, în sumă de 80,6 mii lei, 

inclusiv: 

6.1 Aparatul Președintelui  -  58,9 mii lei; 

6.2 Aparatul Direcției Cultură și Turism - 21,7 mii lei  

7. Se aprobă majorarea plafonului cheltuielilor de personal aprobat în devizul de  

cheltuieli pentru anul 2017, Școala primară grădiniță Fîrlădeni, în legătură cu 

modificarea statului de personal cu începere de la 01.09.2017 în sumă de 38,5 mii 

lei, din contul economiilor formate la unele coduri economice în devizul de cheltuieli 

a instituției.  

8. Se aprobă majorarea planului la venituri colectate și la chletuieli în sumă de 16,8 

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: 

7.1. Direcția Învățămînt – 16,8 mii lei, dintre care: 

- LT  “M.Lomonosov” mun.Hîncești – 3,8 mii lei. 

- Școala primară grădiniță Fărlădeni – 5,0 mii lei; 

- Școala primară grădiniță Șipoteni – 8,0 mii lei. 

9. În scopul realizării prevederilor Hotărârii 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.828 din 18.10.2017 

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, Deciziilor Comisiei Raionale pentru 

acordarea indemnizației unice pentru unele categorii de cetățeni nr.02 din 

18.05.2017 și nr.03 din 07.07.2017 se precizează planul la partea de venituri și 

cheltuieli pe anul 2017 al Consiliului Raional Hîncești în sumă de 164,0 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, conform 

anexei nr.3. 

1. Direcţia Generală Finanţe (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea  

modificărilor respective în bugetul raional pentru anul 2017, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului 

Hîncești. 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        

Contrasemnează :      
 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                           Elena MORARU TOMA  
 

Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti                       Galina ERHAN 

Şeful Direcţiei Învățămînt                                                           Valentina TONU 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa nr.1 

 la decizia Consiliului raional Hîncești

  nr.______  din  __________ 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 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                                  Elena MORARU TOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr/do 

          

 Denumirea instituției 

Volumul 

alocațiilor, mii 

lei 

1 LT „M.Eminescu”,  mun.Hîncești 34,3 

2 LT „M.Lomonosov”,  mun.Hîncești 14,3 

3 GM Bobeica 16,3 

4 GM „Cezar Radu” s.Leușeni 15,2 

5 GM „D.Crețu”,  s.Cărpineni 16,3 

6 GM Mingir 19,7 

7 GM Onești 13,1 

 TOTAL 129,2 



                                                                                               Anexa nr.2 

 la decizia Consiliului raional Hîncești

  nr.______  din  __________ 2017        

                                                                                                                            

 

 

Volumul alocațiilor din contul Fondului pentru educația incluzivă 

 aprobat pentru anul 2017 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                                  Elena MORARU TOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Nr/do 

          

 Denumirea instituției 

Volumul 

alocațiilor, mii 

lei 

1.  LT „M.Lomonosov”,  mun.Hîncești 4,0 

2.  GM Bălceana 4,0 

3.  GM „A.Bunduchi” s.Buțeni 5,7 

4.  GM „D.Crețu”,  s.Cărpineni 16,1 

5.  GM Drăgușenii Noi 7,3 

6.  GM Mingir 9,0 

7.  Complexul educațional gimnaziu grădiniță 

„K.Evteeva” s.Ivanovca 

5,7 

8.  Școala primară grădiniță Horjești 8,1 

 TOTAL 59,9 



 Anexa nr3  

   la decizia Consiliului raional Hîncești    

      nr. _____  din  _______ 2017                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                
Lista beneficiarilor de indemnizații  

 unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste sau 

procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi, în conformitate cu prevederile 

 Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.828 din 18.10.2017 

 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

 

 

 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Numărul și data 

deciziei Comisiei 

Speciale 

Adresa  Destinația 

indemnizației unice 

Sima 

indemnizați

ei inice 

stabilită , 

mii lei 

1 Tintiuc Ivan Nr.02 din 

18.05.2017 

s.Sărata Galbenă Finisarea 

construcției casei 

de locuit 

41,0 

2 Podust Victor Nr.02 din 

18.05.2017 

s.Sărata Galbenă Finisarea 

construcției casei 

de locuit 

41,0 

3 Svistal Victor Nr.02 din 
18.05.2017 

or.Hîncești, 
str.M.Hîncu 102, 

ap.22 

Procurarea spațiului 
locativ 

41,0 

4 Ohrim Serghei  s.Buțeni Procurarea spațiului 
locativ 

41,0 

 TOTAL    164,0 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                            Elena MORARU TOMA 

 

 

 

 


