
                                                                                                                                          

D E C I Z I E 

mun. Hînceşti 

                                                                    

 din 26 martie 2018                                                                               nr.02/03 

 

       Cu privire la efectuarea unor 

       modificări şi completări în bugetul  

       raional pentru anul 2018  

 

       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 şi ţinând cont de necesitatea efectuării unor 

modificări în bugetul raional aprobat pentru anul 2018, exprimate prin redistribuirea 

soldului disponibil înregistrat în rezultatul încheerii procesului bugetar raional la 

situația 31 decembrie 2017, pentru acoperirea  cheltuielilor de importanță publică, 

nepreconizate în componența alocațiilor bugetare aprobate în bugetul raional pentru 

anul 2018, precum și în scopul asigurării utilizării fondurilor publice în mod legal, 

transparent, economic și eficient, în temeiul prevederilor art. 43 și 46 din Legea 

privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional 

Hînceşti, DECIDE: 

1. Se aprobă repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 1702,8 mii lei, din soldul 

disponibil a fondului rutier raional format și înregistrat în bugetul raional la 

31.12.2017, în rezultatul depășirii planului acumulării veniturilor și neutilizării 

integrale a alocațiilor din fondul rutier în anul 2016, conform anexei nr.1. 

2. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din contul disponibilităţii soldului 

constituit în urma executării bugetului raional la situația 31.12.2017 pentru cheltuieli 

de reparații/investiții capatale, alte cheltuieli în sumă de – 11910,0 mii lei, conform 

anexei nr. 2; 

  3. În conformitate cu  prevederile Hotărîrii Guvernului nr.234 din 25 februarie 2005 

“Cu privire la alimentarea elevilor”,  întru asigurarea alimentării gratuite a elevilor 

claselor V- XII transportaţi la/de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale, pe 

distanţe ce depăşesc 2 km., se alocă sursele necesare în sumă de 467,2 mii lei din 

contul disponibilităţii soldului constituit în urma executării bugetului raional la 

situația 31.21.2017 , conform anexei nr.3. 

 4. Se precizează soldul de mijloace bănești pe proiecte investiționale finanțate din 

surse externe, neutilizate la situația 31.12.2017 în sumă de 4004,1 mii lei inclusiv: 

4.1 Consiliul Raional – 3911,0 mii lei, dintre care mijloace obținute: 
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4.1.1 - în cadrul implimentării proiectului ,, Rețea de formare profesională” – 34,1 

mii lei; 

4.1.2 - de la desfăşurarea Proiectului „Energia – valoare transfrontalieră” –  166,8 

mii lei (spitalul Cărpineni); 

4.1.3 - în cadrul implimentării proiectului „Dezvoltarea turismului transfrontalier 

prin promovarea proiectului „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin 

promovarea Conacului Manuc-bey, Complexului mortuar Elena Ioan Cuza şi 

Conacului Blesciunov” – 3650,6 mii lei; 

4.1.4 - de la desfăşurarea Proiectului „Reabilitarea Curţii Medievale Domneşti 

Lăpuşna pentru vizite turistice (HystoryTour)”, conform Contractului de Grant 

nr.MIS ETC-1604 – 59,5 mii lei. 

4.2 Direcția Cultură și Turism 

4.2.1 – mijloace parvenite cu titlu de tranșă finală la implimentarea și desfășurarea 

Proiectului „Unitate în diversitate–Schimburi de Artă și Meșteșuguri Tradiționale 

pentru Tineret” , conform Contractului de Grant nr.MIS ETC-1913 – 93,1 mii lei. 

5.  Se precizează soldul de mijloace bănești neutilizate la situația 31.12.2017 în sumă 

de 130,1 mii lei din contul transferului cu destinație specială pentru Școala de 

Sporturi raională din subordinea Direcției Învățămînt neutilizate în anul 2016, care 

urmează a fi utilizate conform destinaţiei.  

6. Se precizează soldul mijloacelor bugetare disponibile la contul bugetului raional 

format la situația 31.12.2017, din contul transferului de stat cu destinație specială 

pentru finanțarea învățămîntului în sumă de 11624,8 mii lei și conform pct. 6 din 

Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din 

componenta unității administrativ - teritoriale aprobat prin Hotîrîrea Guvernului 

R.Moldova nr. 868 din 08.10.2014 se restabilesc, după cum urmează: 

6.1 Direcția Învățămînt – 3540,3mii lei, dintre care: 

6.1.1 componenta raională – 1569,9 lei mii, inclusiv soldul sc.Rusca 31,4 mii lei;  

6.1.2  fondul pentru educația incluzivă – 247,2 mii lei; 

6.1.3 cheltuieli pentru desfășurarea examenelor de absolvire – 158,9 mii lei; 

6.1.4 olimpiade – 6,1 mii lei; 

6.1.5 odihna de vară – 617,3 mii lei; 

6.1.6 cheltuieli pentru  dejunuri calde – 722,6 mii lei ; 

6.1.7 cheltuieli prevăzute pentru susținerea tinerilor specialiști  - 218,3 lei 

6.2 instituțiilor de învățămînt primar și secundar general – 8084,5mii lei, conform 

anexei  nr.4. 

7. Se precizează soldul mijloacelor bugetare disponibile la contul bugetului raional 

format la situația 31.12.2017, din contul transferului de stat cu destinație specială 

pentru finanțarea învățămîntului extrașcolar din cadrul Direcției Cultură și Turism 

în sumă de 149,9 mii lei. 

8. Se precizează soldul mijloacelor bugetare disponibile la contul bugetului raional 

la format la situația 31.12.2017 din contul veniturilor colectate în sumă de 18,3 mii 

lei și se derecționează conform destinației corespunzătoare surselor de venituri 

conform anexei nr. 5. 

9. Se aprobă repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 6895,4 mii lei, din 

componenta raională, pentru lucrări de reparație și dotări tehnice a instituțiilor de 

învățămînt, conform anexei nr. 6. 



10. Se aprobă majorarea planului la partea de venituri la  capitolul  „Transferuri 

primite intre bugetul de stat si bugetele locale”, Cod ECO 191320 „Transferuri 

capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul II” cu 123,4 mii lei, obținute prin intermediul Fondului 

de Investiții Sociale din Moldova în cadrul implimentării Proiectului „Integrarea 

copiilor cu dezabilități în școlile generale” pentru instituțiile de învățămînt cu 

direcționarea conform destinației corespunzătoare surselor de venituri, inclusiv: 

10.1. Direcția Învățămînt – 123,4 mii lei, dintre care: 

- LT „Universum”, s.Sărata Galbenei – 60,2 mii lei; 

- GM „C.Radu” Leușeni – 63,2 mii lei. 

11. Se aprobă majorarea planului la venituri colectate și la chletuieli în sumă de 

155,2 mii lei parvenite din incăsări de la prestarea serviciilor contra plată, plata 

părinților pentru alimentarea elevilor, care nu se încadrează in categoriile de elevi 

alimentați din sursele bugetare și alte plăți din instituțiile de învățămînt cu 

direcționarea conform destinației corespunzătoare surselor de acumulare, inclusiv: 

11.1. Direcția Învățămînt – 155,2 mii lei, dintre care: 

- GM „Anton Bunduchi”  – 75,2 mii lei; 

- Aparatul Direcției Învățămînt – 50,0 mii lei; 

- Școala primară Fîrlădeni – 30,0 mii lei. 

12. Se aprobă majorarea planului la partea de venituri la capitolul  „Donații 

voluntare ”, Cod ECO 144224 „Donații voluntare  pentru cheltuieli capitale din surse 

externe pentru instituțiile bugetare” cu 655,5 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,cu direcționarea Aparatului Președintelui, 

conform destinației corespunzătoare surselor de venituri. 

13. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 07/02 din 22.12. 2017 „Cu privire 

la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2018 în a doua lectură” 

13.1 la punctul pct. 2.7, anexa nr.6, poziția 17, sintagma „GM Buțeni ”: 

- col.3 „numărul de elevi ponderați” cifra „280” se substituie cu cifra „273”; 

- col.5 „transferuri categoriale (mii lei)” cifra „3339,7” se substituie cu cifra 

„3187,9”; 

- col.6 „dejunuri calde (mii lei)” cifra „195,6” se substituie cu cifra „182,1”; 

- col.10 „total cheltuieli (mii lei)” cifra „3586,7” se substituie cu cifra „3421,4; 

13.2 la punctul pct. 2.7, anexa nr.6, poziția 46, sintagma „Școala primară Fîrlădeni 

”: 

- col.3 „numărul de elevi ponderați” cifra „8” se substituie cu cifra „15”; 

- col.5 „transferuri categoriale (mii lei)” cifra „173,5” se substituie cu cifra „325,3”; 

- col.6 „dejunuri calde (mii lei)” cifra „16,6” se substituie cu cifra „30,1”; 

- col.10 „total cheltuieli (mii lei)” cifra „190,1” se substituie cu cifra „385,5. 

13.3 la punctul pct. 2.12 , anexa nr.10: 

-  sintagma „Consiliul Raional - total, efectivul de personal, unități” cifra „2388,1” 

se substituie cu cifra „2392,5”; 

- sintagma „cultură, sport, tineret, culte și odihnă, efectivul de personal” cifra 

„148,0” se substituie cu cifra „151,0”; 



- sintagma „ muzee, efectivul de personal” cifra „31,5” se substituie cu cifra „32,5”; 

- sintagma „ Centru de tineret, efectivul de personal” se completează cu cifra „3”; 

- sintagma „Învățămînt, efectivul de personal , unități” cifra „1880,1” se substituie 

cu cifra „1881,5”; 

- sintagma „Învățămînt,poziția - licee,gimnazii, complexe educaționale gimnazii – 

grădinițe, școli primare-grădinițe, efectivul de personal, unități” cifra „1648,0” se 

substituie cu cifra „1649,4”; 

13.4 la punctul pct. 2.13 , anexa nr.10/1: 

- poziția nr.46, „Școala primară Fîrlădeni”, col.4, „ limita de unități din 

învățămîntul primar și secundar general” și col.8 „total unități” ,cifra „5” se 

substituie cu cifra „6,4”; 

- poziția total, col.4, „ limita de unități din învățămîntul primar și secundar general 

,cifra „1648,0” se substituie cu cifra „1649,4”; 

- poziția total, col.8, „ total unutăți ,cifra „1765,7” se substituie cu cifra „1767,1”. 

13.5 la punctul  pct. 2.14 , anexa nr.12: 

- poziția nr.2 de completează cu textul: 

- servcii de proiectare a drumului de acces spre s.Semionovca, L526 – 74,0 mii lei; 

- servicii de verificare și expertizarea proiectului drumului de acces spre 

s.Semionovca, L526 – 11,5 mii lei; 

- servicii de evaluare a 14 drumuri de acces pentru întormirea devizelor de cheltuieli 

-14,5 mii lei. 

14. Se aprobă dispozițiile președintelui raionului nr.280–d din 04.12.2017 și 282–d 

din 05.12.2017 „Cu privire la efectuarea  modificărilor interne a alocațiilor 

bugetare”. 

15. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului 

raional pe anul 2017 conform prevederilor Regulamentului în sumă de 140,0 mii lei, 

conform anexei nr. 7. 

16. În scopul executării prevederilor Prescripţiei Inspecţiei Financiare din 13 martie 

2018, se stabileşte că plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la 

salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate 

publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică din 

cadrul autorităților publice raionale pentru anul bugetar 2018 se vor acorda în baza 

art.8 alin (2), şi alin. (21) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar, art.9 alin (5) din Legea nr.48 privind sistemul de 

salarizare a funcţionarilor publici, pct.4 al Hotărîrii Guvernului nr.710 privind 

salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea 

instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale şi în conformitate cu Regulamentul privind plata ajutorului 

material, premiului anual şi suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare 

persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi 

personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul autorităților publice 

raionale aprobat prin deczia Consiliului Raional nr.07/05 din 19.12.2013. 

17. Se împuternicește Președintele raionului (dl Ghenadie BUZA) de a crea o 

comisie de examinare a dosarelor parvenite de la solicitanți, cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din contul Fondului de Rezervă al Consiliului Raional 

Hîncești pentru anul 2018. 



18. Comisia va elabora și înainta spre aprobare Consiliului raional criteriile de 

alocare a ajutoarelor materiale din contul Fondului de Rezervă al Consiliului Raional 

Hîncești pentru anul 2018. 

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

modificărilor respective în bugetul raional pentru anul 2018, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

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

Hîncești. 
  

Preşedintele şedinţei                                                                             Igor EREMIA 

Contrasemnează 
 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                              Elena MORARU TOMA 
 

Şefuil Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti                    Galina ERHAN 
 

Şeful Direcţiei Învățămînt                                                                     Valentina TONU 
    
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 Anexa nr. 1 

              la decizia Consiliului Raional Hînceşti 
                                                                  nr. 02/03 din 26 martie 2018 
 

 

Repartizarea mijloacelor 

pentru reparaţia drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncesti, din soldul disponibil a 

Fondului Rutier înregistrat în bugetul raional la 31.12.2017 din contul soldului fondului 

rutier din anul 2016 

(Beneficiar: Consiliul raional Hînceşti) 
 

 

Nr. 

Crt 
Nr. 

drumului 
Denumirea drumului Tronsonul Lungimea, 

km 
Volumul 

alocaţiilor, 

mii lei 

Tipul 
lucrărilor 

l  2  3 4 5 6 7 

1 L557 R3 Drum acces spre Fundul 

Galbenei  

0 - 200 0,200 80,1 restabilirea drumului 

dupa constructia 

canalizatiei ,proiect 

nefinisat din a.2016 

2 L559 Drum de acces spre or.Hîncești, 

drum lateral str. M.Sadoveanu 

0 - 1,5 1,5 1200,0  

3  Lucrări de reparație a drumului 

Bozieni 

  19,5  

4  Lucrări de reparație a drumului 

Mingir 

  0,6  

5  Intretinerea drumurilor de acces in 

localitățiile din raion ( datoria anului 

2017) 

  11,0  

6  Intretinerea drumurilor de acces in 

localitățiile din raion  

  391,6 Profilare, 

întreținerea de iarnă 

(deszăpezirea, 
combaterea poleiului 

și întreținerea părții 

carosabile) semne de 

circulație  

  TOTAL   1702,8  

 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                              Elena MORARU TOMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  nr. 2                                                                        

la Decizia Consiliului raional Hîncești 

 nr.02/03 din 26 martie 2018 
 

 

Repartizarea mijloacelor financiare  

din contul disponibilităţii soldului constituit în urma executării bugetului raional 

 la situația 31.12.2017  

 

Nr. 

d/o 

 

Beneficiar 

 

Destinația / Denumirea obiectului 

 

F1F3 

Cheltuieli pentru 

reparații /investiții     

capitale, mii lei 

1 2 3 4 5 

1. Consiliul raional Construcția sălii polivalente a LT„M. Sadoveanu” , 
incluisiv servicii de supraveghere tehnică 

0812 2172,0 

Reparația acoperișului Spitalul Cărpineni 0769 350,0 

Reparația capitală a secției chirurjie, Spitalul Cărpineni 0769 250,0 

Reparația capitală a blocului nr.2 al Consiliului raional 0111 85,0 

Procurarea utilajului pentru arhiva raională 0111 50,0 

Servicii de proiectare și expertiză la obiectul 

„Construcția pasarelei și ascensorului, Spitalul Raional 

Hîncești” 

0769 185,0 

Servicii de proiectare la obiectul „Reparația blocului 

terapeutic, Spitalul Raional Hîncești” 

0769 100,0 

Procurarea mesei pentru operație ortopedică 0769 250,0 

Procurarea diatermocoagulator 0769 90,0 

Procurarea unui set de instrumente pentru operație 0769 120,0 

Procurarea două mașini de narcoză 0769 500,0 

Procurarea aparatului analizator hematologic automat 

3DIF 

0769 200,0 

Reparația sistemului de canalizare exterioara al 

Spitalului Raional Hîncești 

0769 300,0 

Procurarea mobilierului la Unitatea de primire urgențe, 

Spitalul raional  

0769 56,0 

Servicii de proiectare la reparația blocului și construcția 

ascensorului a IMSP a Centrului de sănărare a mun. 

Hîncești 

0769 150,0 

Contribuția Consiliului raional la implimentarea 
proictului  de reconstrucție a Direcției Situații 

Execepționale  Hîncești 

0321 200,0 

Acoperirea cheltuielilor de aplicație  a exercițiilor de 
protecție civilă pe raionul Hîncești 

0321 50,0 

Acoperirea cheltuielilor de alimentare a persoanelor în 

etate, singuratice  și din pătura social vulnerabile 

1099 90,0 

2 Direcția cultură și 

Turism 

Acoperirea cheltuielilor pentru procurarea hainelor 

naționale pentru școlile de artă 

0950 40,0 

  Acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităților culturale prilejuite de jubileul 
80 ani de la nașterea interpretei de muzică populară 

Angela Păduraru 

0820 50,0 

3 Primăria 
or.Hîncești 

Reparația capitală a grădiniței nr.4  0911 500,0 

4 Primăria Bălceana Reparația drumurilor locale  0451 100,0 

5 Primăria com. 

Bobeica 

Reparația capitală a taberei de odihnă pentru copii din 

s.Bobeica 

0950 300,0 

6 Primăria Boghiceni Reparația drumurilor locale 0451 200,0 



 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                              Elena MORARU TOMA 

1 2 3 4 5 

7 Primăria com. 

Bozieni 

Reparația capitală a Casei de Cultură 0820 200,0 

8 Primăria Bujor Procurarea utilagului și mobilierului pentru cantina 

grădiniței de copiii  

0911 200,0 

9 Primăria Buțeni Iluminarea  stradală a localității 0640 150,0 

10 Primăria Călmățui Reparația casei de cultură (terenul aferent)  0820 100,0 

11 
 

Primăria Caracui Procurarea utilajului pentru evacuarea deșeurilor 
managere 

0620 100,0 
 

Iluminarea  stradală a localității 0640 100,0 

12 Primăria com. 

Cărpineni 

Contribuția Consiliului Raional la implimentarea 

Programului de Cooperare Teritorială Moldova - Ucraina 

0111 350,0 

13 Primăria 

s.Cățăleni 

Reparația sistemului de alimentare cu apă a localității 0630 150,0 

 

14 Primăria s.Cioara Reparația capitală a grădiniței de copii 0911 300,0 

15 Primăria 
s.Ciuciuleni 

Construcția stadionului 0812 150,0 

16 Primăria 

com.Cotul Morii 

Construcția ministadionului  0812 150,0 

17 Primăria com. 
Crasnoarmeiscoe  

Reprația capitală a grădiniței de copii nr.1  
 

0911 250,0 

18 Primăria Dancu Reparația grădiniței de copii  0911 172,0 

19 Primăria Fîrlădeni Iluminarea  stradală a localității 0640 100,0 

20 Primăria Fundul 
Galbenei  

Reprația capitală a grădiniței de copii ( sistema de 
alimentare cu apă - fîntîna arteziană) 

0911 200,0 

21 Primăria Ivanovca Reprația capitală a bibliotecii  0820 100,0 

22 Primăria com. 

Lăpușna 

Iluminarea  stradală a localității 0640 200,0 

23 Primăria com. 

Leușeni 

Reparația capitală a Casei de Cultură 0820 100,0 

24 Primăria 

Logănești 

Reparația capitală a grădiniței de copii 0911 100,0 

25 Primăria 

com.Mereșeni 

Lucrări de amenajare a stadionului din localitate 

(construcția scenei de vară ) 

0812 100,0 

26 Primăria Mirești Reparația capitală a Oficiului Mediciilor de familie 0740 400,0 

27 Primăria Negrea Reprația capitală a grădiniței de copii (blocul alimentar) 0911 110,0 

  Reparația sondei 0630 90,0 

28 Primăria Nemțeni Reparația drumurilor locale 0451 200,0 

29 Primăria Obileni Iluminare  stradală a localității 0640 100,0 

30 Primăria s.Pașcani Reprația capitală a grădiniței de copii 0911 300,0 

31 Primăria Sărata 
Galbenă 

Reparația capitală a grădiniței de copii nr.1 
 

0911 300,0 

32 Primăria com. 

Secăreni 

Iluminare  stradală a localității 0640 200,0 

33 Primăria Șipoteni Lucrări de amenajare a localității 0620 100,0 

 Primăria Sofia Reprația capitală a casei de cultură 0 820 100,0 

34 Primăria 

Stolniceni 

Iluminarea  stradală a localității 0640 100,0 

35 Primăria 
Pogănești 

Iluminare  stradală a localității 0640 100,0 

36 Primăria 

Voinescu 

Reparația capitală a Oficiului Mediciilor de familie 0740 150,0 

  Total:  11910,0 



Anexa  nr. 3                                                                        

la decizia Consiliului raional Hîncești 

 nr.02/03 din 26  martie 2018 
 

 

Volumul mijloacelor bugetare pentru alimentația elevilor claselor V – XII  care se transportează la școlile de 

circumscripție din instituțiile de învățămînt din raionul Hîncești pentru anul 2018 

 

nr, 

Ord 
Denumirea instituției  

Elevi transportați Alimentarea elevilor transportati  

cl. V-

IX 

cl. X-

XII 

Total 

elevi 

2 luni  

(36 zile) 

4 luni 

 (76 zile) 

Cheltuieli 

total , mii 

lei 

1 LT "M,Lomonosov"  mun. Hînceșri 14   14 4,4   9,4   13,8   

2 LT " Șt. Holban" Cărpineni 60   60 19,0   40,1   59,1   

3 LT  Lăpușna 29 2 31 9,8   20,7   30,5   

4 LT " S,Galbenă" Sărata Galbenă 97 14 111 35,2   74,3   109,5   

Total licee 200 16 216 68,4   144,5   212,9   

1 GM " Cezar Radu " Leușeni 9   9 2,9   6,0   8,9   

2 GM Bobeica 36   36 11,4   24,1   35,5   

3 GM Bozieni 19   19 6,0   12,7   18,7   

4 GM " A,Bunduchi" Buțeni 37   37 11,7   24,8   36,5   

5 GM Drăgușenii Noi 9   9 2,9   6,0   8,9   

6 GM Mingir 10   10 3,2   6,7   9,9   

7 GM Mirești 30   30 9,5   20,0   29,5   

8 GM " S,Anisei" Negrea 44   44 13,9   29,4   43,3   

9 GMG Cotul Morii 10   10 3,2   6,7   9,9   

10 GMG " V,Movileanu" Secăreni 54   54 17,1   36,1   53,2   

Total gimnazii 258 0 258 81,8   172,5   254,3   

Total general: 458 16 474 150,2   317,0   467,2   

 

Notă: Calculul alimentației s-a estimat pentru lunile : aprilie, mai, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie anul 

2018,  ( nr.elevi *112 zile*8,8 lei/zi) 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                                          Elena MORARU TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Anexa nr.4 
                                                                                                                 la decizia Consiliului Raional Hînceşti  

                              nr. 02/03 din 26 martie 2018 
 

 

Volumul alocațiilor bugetare neutilizate din contul transfrului de stat 

 cu destinație specială în anul  2017 și restabilite instituțiilor de învățămînt primar, secundar general  

 și extrașcolar finanțate din bugetul raional Hîncești 

 
 

Nr 

d/o 

 

Denumirea instituției  

 

Grupa prinipală 

/grupa/ subgrupa 

F1F3 

Programul/ 

subprogramul 

P1P2 

Activitatea 

P3 

Suma, lei 

1 2 3 4 5 6 

 I Direcția Învățămînt - total    8084488 

 1.1 Invățămîntul liceal - total 0922 8806 00203 3140267 
 Inclusiv:     

1 LT "M.Sadoveanu", or.Hîncești    614766 

2 LT "M.Eminescu", or.Hîncești    1125651 

3 LT” M.Lomonosov”, or.Hîncești    6237 

4 LT "Ştefan Holban", s.Cărpineni    240883 

5 LT "Dmitrie Cantemir", s.Crasnoarmeiscoe    37505 

6 LT Lăpuşna    629342 

7 LT “Universum”, s.Sărata Galbenei    485883 

 1.2 Învățămîntul gimnazial 0921 8804 00201 4148662 

 Inclusiv:     

8 Gimnaziul "Mihai Viteazul", or.Hîncești    134667 

9 Gimnaziul Bobeica    49792 

10 Gimnaziul "A.Donici" , s.Ciuciuleni    119264 

11 Gimnaziul " Sergiu Andreev", s.Cioara    42638 

12 Gimnaziul "Cezar Radu", s.Leușeni    157687 

13 Gimnaziul  Mingir    425084 

14 Gimnaziul Bozieni    103820 

15 Gimnaziul Boghiceni    122210 

16 Gimnaziul Bălceana    70535 

17 Gimnaziul Bujor    201642 

18 Gimnaziul Buţeni    80688 

19 Gimnaziul Caracui    130884 

20 Gimnaziul "D.Crețu" Cărpineni    111092 

21 Gimnaziul Căţăleni    146773 

22 Gimnaziul Călmăţui    112329 

23 Gimnaziul Dancu    100092 

24 Gimnaziul Drăguşenii Noi    4164 

25 Gimnaziul Fundul Galbenei    58743 

26 Gimnaziul Logăneşti    131610 

27 Gimnaziul Mireşti    184188 

28 Gimnaziul "C.Tănase" Nemteni    74425 

29 Gimnaziul "  ___Anisii" Negrea    84248 

30 Gimnaziul Obileni    11634 

31 Gimnaziul Onesti    30559 

32 Gimnaziul Păşcani    5159 

33 Gimnaziul Pereni    249603 

34 Gimnaziul Pogăneşti    68021 

35 Gimnaziul Stolniceni    28278 

36 Gimnaziul Tălăieşti    53889 

37 Gimnaziul Voinescu    175719 

38 Gimnaziul - grădiniță Mereşeni    83721 

39 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Cotul Morii    365930 

40 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Ivanovca    111747 

41 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Pervomaiscoe    35758 

42 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Secăreni    189893 

43 Gimnaziu grădiniță Cărpineni din s.Cărpineni    92176 

 1.3 Invățămîntul primar - total 0912 8803 00200 92873 

 inclusiv:     



1 2 3 4 5 6 

45 Școala primară-grădiniță Horjești    46632 

46 Scoala primară Fîrlădeni    34439 

47 Scoala primară-grădiniţă Şipoteni    11802 

 1.4 Educație timpurie 0911 8802 00199 702648 

 inclusiv:     

 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Cotul Morii    244205 

 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Ivanovca    102438 

 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Pervomaiscoe    93335 

 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Secăreni    138082 

 Gimnaziu grădiniță Cărpineni din s.Cărpineni    2794 

 Școala primară - grădiniță Horjești    59585 

 Scoala primară - grădiniţă Şipoteni    26408 

 Gimnaziul - grădiniță Mereşeni    35839 

  

II.Direcția Cultură și Turism - total 

 

0950 

 

8814 

 

00209 

 

149867 

 inclusiv:     

1 Școala de arte “T.Bătrînu” or.Hîncești    12447 

2 Școala de arte Cărpineni    78864 

3 Școala de arte Sărata Galbenă    31243 

4 Școala de arte Lăpușna     27313 

       

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                              Elena MORARU TOMA 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexa nr.5 

                                                                                                                 la decizia Consiliului Raional Hînceşti  

                             nr. 02/03 din 26 martie 2018 
 

 

Volumul alocațiilor bugetare neutilizate din contul mijloacelor colectate în anul  2017 

 a instituțiilor de învățămînt primar, secundar general  

 și extrașcolar finanțate din bugetul raional Hîncești 
 

 

 

Nr 

d/o 

 

Denumirea instituției  

 

Grupa 

prinipală 

/grupa/ 

subgrupa 

F1F3 

Programul/ 

subprogramul 

P1P2 

Activitatea 

P3 

Mijloace 

colectate , 

suma, lei 

1 2 3 4 5 6 

  

I Direcția Învățămînt  

    

 1.1 Educație timpurie 0911 8802 00199 3777 
 inclusiv:     
1 Gimnaziu grădiniță Cărpineni din s.Cărpineni    490 
2 Gimnaziul  - grădiniță Mereşeni    848 

3 Scoala primară - grădiniţă Şipoteni    2439 

 1.2 Invățămîntul primar     

1 Scoala primară Fîrlădeni    3955 

  

II.Direcția Cultură și Turism - total 

 

0950 

 

8814 

 

00209 

 

10535 

 inclusiv:     

1 Școala de arte Cărpineni    3175 

2 Școala de arte Lăpușna    7360 

 TOTAL:    18267 

       

 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                              Elena MORARU TOMA 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  nr. 6                                                                     

la decizia Consiliului raional Hîncești 

 nr.02/03 din 26 martie 2018 
 

 

Repartizarea mijloacelor financiare din  
componenta raională  pentru anul 2018 

  
    

 Nr. 

d/0 

 Instituția  bugetară Denumirea lucrărilor pe obiecte 

Cheltuieli pentru 

reparații/ investiții 

capitale, alt. 

  mii lei 

1 2 3 4 

1 

LT "M.Sadoveanu", 

mun.Hîncești Lucrări de reparație capitală ( lucrări de tâmplărie) 
200,0 

2 

LT "Dmitrie Cantemir", 

s.Crasnoarmeiscoe 

Lucrări de reparație și utilare a cantinei școlare 250,0 

Procurarea combustibilului (peleți) și achitarea 

resurselor termoenergetice 
180,0 

3 

LT „Universum” 

Sărata Galbenă 
Lucrări de reparație capitală a stadionului  200,0 

4 LT Lăpușna Lucrări de reparație a sistemului de încălzire 100,0 

5 

GM „M.Viteazul” 

mun.Hîncești Lucrări de reparație capitală  700,0 

6 GM Bobeica Reparația capitală a scărilor 200,0 

7 GM Bălceana Lucrări de reparație capitală (blocurile sanitare ) 250,0 

8 GM Boghiceni  Lucrări de reparație capitală (acoperișul sălii de sport ) 250,0 

9 GM Bozieni 

Lucrări de reparație capitală (  blocurile sanitare )   200,0 

Lucrări de iluminare a stadionului 20,0 

Lucrări de reparație a drumului de acces spre instituție 30,0 

10 GM Bujor 

Lucrări de construcție a pasarelii ( dintre blocul de 

studii și sala festivă) 100,0 

11 GM Buțeni  Lucrări de reparație capitală (  blocul alimentar )   400,0 

12 GM Călmățui Lucrări de reparație capitală (termoizolarea )  150,0 

13 GM Caracui Lucrări de reparație capitală a sălii de mese 250,0 

14 

Gimnaziul "D.Crețu" 

Cărpineni Procurarea utilajului pentru cantina școlară 100,0 

15 

Gimnaziu grădiniță 

Cărpineni din 
s.Cărpineni Lucrări de reparație capitală (  blocul alimentar )   200,0 

16 

GM „A.Donici” 
 Ciuciuleni 

Construcția stației de epurare 400,0 

Lucrări de renovare a stadionului 150,0 

17 GM „C.Radu” Leușeni Lucrări de reparație capitală (  blocul alimentar )   200,0 

18 GM Logănești Lucrări de reparație capitală (  blocurile sanitare )   200,0 

19 GM Mereșeni Pentru cheltuieli curente  70,0 

20 GM Mingir Lucrări de reparație capitală a sălii de mese 200,0 

21 GM Negrea  Lucrări de reparație capitală (  blocul alimentar )   300,0 

22 

GM „C.Tănase” 
Nemțeni 

Lucrări de reparație capitală (  blocurile sanitare )   200,0 
Lucrări de montare a sistemului de scurgere a apelor de 
pe acoperiș (instalarea burlanilor) 

100,0 

23 GM Obileni Lucrări de reparație și utilare a cantinei școlare 300,0 

24 GM Onești Lucrări de reparație capitală (  blocul alimentar )   200,0 

25 GM Pașcani Cheltuieli de întreținere a instituției 100,0 

26 Gimnaziul Stolniceni Cheltuieli de întreținere a instituției 100,0 

27 GM Tălăești Cheltuieli de întreținere a instituției 100,0 



 

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                              Elena MORARU TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 3 4 

28 

Scoala primară - 

grădiniţă Şipoteni 
Lucrări de împrejmuire a terenului sportiv 50,0 

 

29 ȘP Fîrlădeni Cheltuieli de întreținere a instituției 87,6 
30 Complexul educațional 

gimnaziu-grădiniță 
Secăreni 

Lucrări de reparație capitală (termoizolarea blocului de 

studii) 
200,0 

31 Consiliul Raional 

Lucrări de construcție a școlii Dancu ( datoria anului 

2015) 108,3 
Lucrări de construcție a anexei GM Mirești  
 ( datoria anului 2015) 31,3 
Pentru auditul energetic al clădirii GM Cioara ( datoria 

anului 2015) 18,2 

 TOTAL:  6895,4 



Anexa nr.7 

        la decizia Consiliului raional Hîncești 

               nr. 02/03  din 26 martie 2018                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                 

                
Repartizarea mijloacelor  

pentru acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al Consiliului Raional Hînceşti pentru 

anul 2018  

 
Nr. 

d/o 

 Adresa beneficiarului Destinaţia plăţii Suma pentru plată (mii 

lei) 

1 Postolache 
Nina 

s.Fundul Galbenei Tratamnet costisitor al fiului 
Postolache Sergiu (transplant deficat) 

15,0 

2 Verdeș Ion s.Lăpușna Tratament costisitor 5,0 

3 Rujanschi 

Vasile 

or.Hîncești  str. 

M.Hîncu 106/1 

Tratament costisitor  

5,0 
4 Gușanu 

Efrosinia 

s.Buțeni Tratament costisitor al fiului Emanuel 
a.n.2000 

 
10,0 

5 Liubinschi 

Alexei 

mun.Hîncești    Tratament costisitor  

20,0 
6 Organ Zinaida  or.Hîncești  

str.Toma Ciorbă 

nr.5, ap.8 

Tratament costisitor al soțului Vladimir  

10,0 

7 Durbală Ivan s.Fundul Galbenei Acoperirea cheltuielilor  de lichidare a 
consecințelor incendiului din 

02.03.2018 

 
20,0 

8 Galanciuc 

Natalia 

or.Hîncești   Tratament costisitor al fiului 10,0 

9 Ghitmanenco 

Tatiana 

s.Lăpușna Tratament costisitor 5,0 

10 Țigănaș 

Zinovia 

s.Negrea Tratament costisitor 3,0 

11 Sandu Iurii s.Negrea Tratament costisitor al fiului Ovidiu 

a.n.2013 

7,0 

12 Nagacevshi 

Lidia 

s.Pervomaiscoe Tratament costisitor 5,0 

13 Arnaut  

Nicolae 

mun.Hîncești    Tratament costisitor 5,0 

14 Buza Ghenadie mun.Hîncești    Tratament costisitor 20,0 

 Total:   140,0 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                            Elena MORARU TOMA 
 

 

 


