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DECIZIE
mun. Hînceşti

din 21 iunie 2018

nr.03/02

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 bugetarfiscale, nr.181 din 25.07.2014 şi ţinând cont de necesitatea efectuării unor modificări
în bugetul raional aprobat pentru anul 2018, 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 alocarea mijloacelor financiare din contul disponibilităţii soldului
constituit în urma executării bugetului raional la situația 31.12.2017 în sumă de 603,8
mii lei, inclusiv :
1.1 Aparatul Președintelui:
1.1.1 pentru construcția Unității de Primire Urgențe, Spitalul Raional Hîncești, inclusiv
servicii de supraveghere tehnică – 97,5 mii lei;
1.1.2 pentru servicii de proiectare la obiectul „Reparația capitală a Spitalului
Cărpineni” – 30,0 mii lei;
1.1.3 contribuția Consiliului Raional la implimentarea proiectului „Construcția secției
morfopatologice din mun. Hîncești, Spitalul raional Hîncești”– 100,0 mii lei;
1.1.4 pentru lucrări de reparație a sistemului de canalizare exterioară al Spitalului
raional Hîncești –130,0 mii lei.
1.2 Primăria s.Nemțeni, pentru lucrări de reparație a drumurilor locale – 40,0 mii lei.
1.3 Primăria com.Leușeni, pentru lucrări de reparație a drumurilor locale – 50,0 mii lei.
1.4 Primăria s.Negrea, pentru lucrări de reparație a drumurilor locale – 50,0 mii lei.
1.5 IMSP Centrul de Sănătate Bobeica, pentru acoperirea cheltuielilor de acreditare –
6,3 mii lei.
1.6 Primăria s.Pervomaiscoe – pentru lucrări de renovare a fîntînii arteziene din
localitate – 100,0 mii lei.

2. Se aprobă majorarea planului la partea de venituri la capitolul „Donații voluntare ”,
Cod ECO 144244 „Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
instituțiile bugetare” parvenite din alocațiile Fondului de Eficiență Energetică, pentru
implimentarea proiectului de reparație capitală a GM Mingir în sumă de 417,9 mii lei,
cu direcționarea conform destinației prevăzute de proiect.
3 Se aprobă majorarea planului la partea de venituri la capitolul „Donații voluntare ”,
Cod ECO 144124 „Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru
instituțiile bugetare” parvenite din alocațiile A.O „Centrul de Drept al femeilor”, în
calitate de secretariat al Coaliției Naționale pentru împlimentarea proiectului
„Dezvoltarea serviciilor și creșterea funcționalității Centrului Raional maternal "ProFemina", or.Hîncesti ” în sumă totală de 60000,0 lei, cu direcționarea conform
destinației prevăzute de proiect.
4. Se aprobă majorarea planului la partea de venituri la capitolul „Impozite și taxe ”,
Cod ECO 111121 „Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat” în sumă
totală de 450,0 mii lei, cu direcționarea la partea de cheltuieli la procurarea
mobilierului, utilajului și inventarului gospodăresc pentru amenajarea Casei
Vechilului (complexul muzeal turistic Manuc Bey) din m.Hincesti.
5. Se aprobă majorarea planului la partea de cheltuieli la capitolul „Alte creanțe interne
ale bugetului ”, Cod ECO 418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii
precedenți la buget” restituite în bugetul raional în urma neexecutării ajutoarelor
materiale alocate din contul Fondului Republican de susținere a populației în anul 2017
în sumă de 38920,0 lei cu direcționarea Apartului Președintelui pentru ajutoare
materiale categoriilor de persone prevazute în Regulamentul privind constituirea
fondului de rezervă al Consiliului raional Hîncești și utilizarea mijloacelor acestuia –
37477,0 lei și Aparatului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei – 1443,0 lei
(achitarea serviciilor poștale).
6. 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”
6.1 la punctul pct. 2.12 , anexa nr.10, grupa „Cultură, sport, tineret, culte și
odihnă” :
- poziția „Procurarea fotoliilor pentru Casa de Cultură raională, inclusiv procurarea
generatorului”, col.4 „ volumul alocațiilor , total, mii lei ” și col.5 „ inclusiv, resurse
generale, mii lei ”,cifra „560,0” se substituie cu cifra „367,0” iar diferența sumei de
193,0 mii lei se redirecționează pentru lucrări de reparație a Casei de Cultură raională;
6.2 la punctul pct. 2.12 , anexa nr.10, grupa „Protecție socială” :
- poziția „serviciul de asistență parental profesionistă”, col.3, „ efectivul de personal,
unități” ,cifra „3” se substituie cu cifra „2”;
- poziția „serviciul de asistență parental profesionistă”, col.4 „ volumul alocațiilor ,
total, mii lei ” și col.5 „ inclusiv, resurse generale, mii lei ”,cifra „450” se substituie cu
cifra „300”;
- poziția „case de tip familial ”, col.3, „ efectivul de personal, unități” ,cifra „12” se
substituie cu cifra „13”;
- poziția „case de tip familial ”, col.4 „ volumul alocațiilor , total, mii lei ” și col.5 „
inclusiv, resurse generale, mii lei ”, cifra „2000” se substituie cu cifra „2150”;

7. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 02/03 din 26.03.2018 „Cu privire la
efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2018”
7.1 pct.1, anexa nr.1, poziția nr.6 „Întreținerea drumurilor de acces în localitățile din
raion” col.6 „volumul alocațiilor, mii lei”, cifra „391,6” se substituie cu cifra „385,5”;
7.2 anexa nr.1 se completează cu un punct nou nr.7 „ Servicii de supraveghere tehnică
la lucrările de reparație a drumului L521 R-34 de acces spre s .Bobeica - 6,1 mii lei ”;
7.3 pct.13.5, Sintagma „servcii de proiectare a drumului de acces spre s.Semionovca,
L526”, suma „ 74,0 mii lei” se substituie cu suma „ 74,3 mii lei”;
7.4 pct.2, anexa nr.2, poziția nr.15 „Primăria s.Ciuciuleni, sintagma „construcția
stadionului” se substituie cu sintagma „reparatia sistemului de canalizare, grădinița de
copii ”;
7.5 pct.9, anexa nr.6, poziția nr.6 „Gimnaziul „A.Donici” Ciuciuleni”, sintagma
„lucrări de renovare a stadionului în sumă de 150,0 mii lei” se exclude și suma de 150,0
se redirecționează în felul următor:
7.5.1 LT „M.Lomonosov” mun.Hîncești – 90,0 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor
de întreținere a instituției;
7.5.2 GM Pășcani – 60,0 mii lei, inclusiv: pentru cheltuieli de personal 46,0 mii lei și
14,0 mii lei pentru procurarea combustibilului.
8. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru anul
2018 în sumă de 26,0 mii lei GM Pășcani pentru procurarea combustibilului.
9. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional
pe anul 2018, în sumă de 117,0 mii lei, conform anexei nr. 1.
10. Direcţia Generală Finanţe (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea
modificărilor respective în bugetul raional pentru anul 2018, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
11. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului
Hîncești.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează

Alexandru MEGHEREA

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti
Şeful Direcţiei Învățămînt

Galina ERHAN
Valentina TONU

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului Raional Hînceşti
nr. 03/02 din 21 iunie 2018

Repartizarea mijloacelor
pentru acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă al Consiliului
Raional Hînceşti pentru anul 2018
Nr. Beneficiarul Adresa
d/o
beneficiarului
1 Deleu
s.Cărpineni,
Vladimir
str.Iurie Gagarin
43
2 Zorilă
mun.Hîncești, str.
Andrei
Grădinilor 6
3
4

5

6

Călugăru
Tamara
Grozavu
Ion,
a.n.1959
Mancaș
Nicolai și
Mancaș
Elena
Căruta
Valentina

7

Luca
Svetlana

8

Macaru
Feodosia
TOTAL:

Destinaţia plăţii
Tratament costisitor al fiicei
Nicoleta a.n.2000

Suma pentru
plată (mii lei)
20,0

Acoperirea cheltuielilor de
lichidare a consecințelor
incendiului din 01.04.2018
mun.Hîncești, str. Tratament costisitor
Mereșenilor 17
(intervenție chirurgicală)
mun.Hîncești, str. Tratament costisitor
Al.Donici 9

20,0

s.Drăgușenii Noi

20,0

15,0
7,0

Procurarea locuinței (5 copii )

mun.Hîncești,
str. Bucium 12

Acoperirea cheltuielilor de
înmormîntare a dnei Căruța
Ludmila
s.Crasnoarmeiscoe Recuperarea cheltuielilor în
urma incendiului din
30.04.2018
s.Buțeni
Tratament costisitor

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

10,0

20,0

5,0
117,0

Elena MORARU TOMA

