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DECIZIE
. mun. Hincepti

din24 decembrie 2019

Cu privire la efectuarea unor
modificiri gi completiri in bugetul
raional pentru anul 2019

nr.03/05

in conformitate, cu prevederile art. 27 din Legea privind finantele publice
locale, nr.397-XY din 16.10.2003,Legiiprivindfinanlelepublicegiresponsabilitdtii
bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014 gi linind cont de necesitatea efectudrii unor
modificdri in bugetul raional aprobat pentru anul 2019, in temeiul prevederilor art.

43 ;i 46 din Legea privind administralia publicd locald nr. 436 - XVI din 28.12.2006,

Consiliul Raional Hincegti, DECIDE :

1. Se aprobb majorarea planului la partea devenituri la cap\tolul ,,Donafii voluntare

", Cod ECO 144224,,Donalii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe

pentru instituliile bugetare" cu 62267,0 lei, finanlate de cStre Consiliul Judelean

Cluj, Romdnia la implimentarea proiectului ,,Crearea Centrului de execelenld in
domeniul educaliei in Raionul Hincegti" conform Acordului de Finan\are nr.34.099

din 16.10.2018, modificat prin Actul adilional nr.1 din 08.10.2019, incheiat intre

Consiliul Raional Hinceqti qi Consiliul Judelean Cluj, Romdnia, cu direclionarea

Aparatului Pregedintelui, conform destinaliei corespunzdtoare surselor de venituri.
2. Se aprobd majorarea planului laparteade venituri, capitolul ,,Donafii voluntare",
Cod ECO I442l4,,Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne

pentru institutiile bugetare" GM ,,Serghei Andreev", s.Cioara in sumd totald de 492

lei, cu direclionarea conform destinafiei.
3 . Se aprobd maj orarea planului I a partea de v enituri I a capitolul,,Donafii voluntare

", Cod ECO 144224,,Donalii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe

pentru instituliile bugetare" cu 43241 lei, finanlate de cdtre Sectorul 6 aI

Municipiului Bucureqti, Rom6nia la implimentarea proiectului ,,Renovarea Casei de

culturd raionale HinceEti" conform Acordului de Finanlare nr.43185 din

19.11.2018, incheiat intre Consiliul Raional Hinceqti qi Consiliul Sectorul 6 al

Municipiului Bucuregti, Romdnia, cu direclionarea Aparatului Pregedintelui,

conform destinaf iei corespun zdtoare surselor de venituri.
4. Se aprobd majorarea planului la venituri colectate Ei la cheltuieli in sumd de 46,3

mii lei parvenite din incdsdri de la prestarea serviciilor contra platd gi alte p16!i cu

direcfionarea conform destinafiei corespunzdtoare surselor de acumulare, inclusiv:

- GM ,,A.Bunduchi" s.Bufeni - 30,3 mii lei;
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- GM Dancu - 4,0 mii lei;
- Complexul muzeal - istoric a conacului -parc Manuc Bey - 12,0 mii lei.
5. Se aprob[ diminuarea veniturilor colectate qi cheltuielilor in devizul de cheltuieli
pentru anul 2019 in sumd de25,4 mii lei, inclusiv:
- LT Ldpugna - 3,0 mii lei;
- GM ,,Serghei Andreev" s.Cioara -22,4 mii lei.
6. Se aprobd diminuarea planului la partea de venituri la capitolul ,,Donafii
voluntare ", Cod ECO I44224,,Dona!ii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse

externe pentru instituliile bugetare" cu 2678281 lei, finanlate de cdtre Consiliul
Judelean Cluj, Romdnia la implimentarea proiectului ,,Construclia Laboratorului
clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului Raional Hincegti," conform Acordului
de Finanlare nr.34096 din 16.10.2018, modificat prin Actul adilional nr.l din
08.10.2019, incheiat intre Consiliul Raional Hinceqti qi Consiliul Judelean Cluj,
Romdnia, cu diminuarea cheltuielilor din devizul precizal pentru anul 2019 al

Aparatului Pregedintelui.
6. Se modifici decizia Consiliului Raional nr. 01/02 din 05.04.2019 ,,Cu
privire la efectuarea unor modificlri Ei completiri in bugetul raional pentru
anul 2019":
6.1 pct.1, anexa nr.1, pozilia 1, Consilul raional - beneficiar, sintagma .D procurarea

utilajului medical, Spitalul raional Hincegti in sum6 de 1500,0 mii lei" se substituie

cu sintagma,,ConstrucJia Laboratorului clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului
Raional Hinceqti" in aceiaqi sum6.

7. Se modifici decizia Consitiului Raional nr. 03/04 din 23.08.2019 ,,Cu
privire Ia efectuare unor modificiri qi completlri in bugetul raional pentru
anul 2019"2
8. pct.l1, anexa nr.l , pozT'ia nr.l, sintagma ,,pr.Leuqeni, Pentru procurarea casei

de locuit familiei care aavut de suferit in urma incendiului din 30.07.2019, suma de

35,0 mii lei" se substituie cu sintagma ,,pr.com Sdrata GalbenS, pentru acoperirea
parliald a cheltuielilor suportate in mdsurile de lichidare a focarului de pest6 porcind

africand din localitate in aceiaqi sumd".
9. Se aprobd redistribuirea sumei de 101,8 mii lei din contul alocaliilor
aprobatelprecizate in devizul de cheltuieli pentru anul 2019, Aparatul Preqedintelui,

dupd cum urmeazd:
- pentru serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate u pentru a fi inaintate in
cadrul proiectelor transfrontaliere - 43,5 mii lei;
- pentru achitarea combustibilutui folosit \aincdlzirea Secliei gereatrie s.Nemfeni -

58,3 mii lei.
10. Se aprobi repartizarea mijloacelor financiare in sumd de 80,0 mii lei, din
componentaraionald, Complexului educalional ,,V.Movileanu" s.Secdreni , pentru

procurare a cazanvlui termic.
11. Se aprobd Dispozilia nr.l88-d din 28.11.2019,,Cu privire Ia precizarea

alocaliilor bugetare aprobate pentru anul 2019" elaboratd in conformitate cu

prevederile Hotdririi Guvernului R.Moldova nr.560 din 19.11.2019.
12. Direclia GeneralS Finanle (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea

modificdrilor respective in bugetul raional pentru anul 2019, in conformitate cu

prevederile legislaliei in vigoare.
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13. Controlul executdrii prezentei decizii
Hinceqti.

se pune in sarcina PreEedintelui raionului

Pregedintele gedinfei

Contrasemneazl:

Secretarul Consiliului

$eful Direcfiei Generale

$eful Direcfiei Invifimint

Andrei $ENDREA

Elena MORARU TOMA

V 4 t GurinuERHAN

Valentina TONU


