
                               P R O I E C T 

D E C I Z I E 

mun. Hînceşti 

                                                                    

 din _______ 2020                                                                              nr.04/03 
 

       Cu privire la efectuarea unor 

       modificări şi completări în bugetul  

       raional pentru anul 2020  
 

  În conformitate cu prevederile art. 28 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 2020, pentru acoperirea  

cheltuielilor de importanță publică, nepreconizate în componența alocațiilor 

bugetare aprobate în bugetul raional pentru anul 2020, 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 majorarea planului la venituri colectate și la cheltuieli în sumă de 31,2 

mii lei parvenite din încăsări de la prestarea serviciilor contra plată și alte plăți din 

instituțiile de învățămînt cu direcționarea conform destinației corespunzătoare 

surselor de acumulare: 

1.1 Direcția Învățămînt, Instituția Publică, LT „Mihail Sadoveanu ” mun.Hăncești 

– 31,2 mii lei. 

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

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

capitale primite cu destinație specială între institutiile bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II” cu 312,8 mii lei, obținute prin intermediul Agenției 

pentru Eficiență Energetică în cadrul implementării Proiectului de Eficiență 

Energetică „Lucrări de termoizolare a fațadelor” cu direcționarea conform 

destinației corespunzătoare surselor de venituri, inclusiv: 

2.1 LT „Șt.Holban” s.Cărpineni – 92536 lei; 

2.2 Gimnaziul Mingir – 123767 lei; 

2.3 Gimnaziul „C.Tănase” s.Nemțeni – 96497 lei; 

3. Se aprobă majorarea planului la partea de cheltuieli la capitolul „Alte creanțe 

interne ale bugetului”, Cod ECO 281500/418130 „Rambursarea mijloacelor 

bugetare din anii precedenți la buget” restituite în bugetul raional în sumă de 370125 

lei în urma rambursării contribuției de către FISM LT „Universum” Sărata Galbenă, 
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transferată în cadrul implementării proiectului „Încadrarea copiilor cu dezabilități în 

școlile generale”.  

4. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 03/07 din 24.12. 2019 „Cu privire 

la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2020 în a doua lectură”: 

4.1 La punctul 2.6, anexa nr.5, Aparatul Direcției Învățămînt, sintagma „Veniturile 

de la prestarea serviciilor cu plată , suma de 342,0 mii lei” se exclude; 

4.2 La punctul 2.11, anexa nr.10, capitolul „Învățămînt” , sintagma „Odihna de vară 

a copiilor” cifrele „3159,1 mii lei” se substituie cu cifrele „2817,1 mii lei”; 

4.3 La punctul 2.6, anexa nr.5, Aparatul Direcției Învățămînt, sintagma „Serviciul 

de deservire centralizat, veniturile de la prestarea serviciilor cu plată, suma „50,0 mii 

lei” se substituie cu suma „15,0 mii lei”  ; 

4.4 La punctul 2.11, anexa nr.10, capitolul „Învățămînt”, sintagma „Serviciul de 

deservire centralizat” cifrele „480,0 mii lei” se substituie cu cifrele „445,0 mii lei”; 

4.5 La punctul 2.6, anexa nr.5, sintagma „Centrul de plasament pentru persoane 

vîrstnice din satul Nemțeni, veniturile instituţiilor sociale aferente diferenţei dintre 

suma pensiei calculate şi a celei plătite persoanelor întreţinute în azilurile de bătrîni 

şi invalizi”, suma „320,0 mii lei” se substituie cu suma „50,0 mii lei”; 

4.6 La punctul 2.11, anexa nr.10, capitolul „Protecție socială” , sintagma „Centrul 

de plasament pentru persoane vîrstnice din satul Nemțeni” cifrele „2778,8 mii lei” 

se substituie cu cifrele „2508,8 mii lei”; 

4.7 La punctul 2.11, anexa nr.10, capitolul „Învățămînt” sintagma „Centrul raional 

de Ghidare și Consiliere în Excelență Educațională” cifrele „2000,0 mii lei” se 

substituie cu cifrele „1550,0 mii lei”, iar diferența sumei de 450,0 mii lei se 

redirecționează pentru dotarea instituțiilor de învățămînt din subordinea Consiliului 

Raional, Direcția Învățămînt cu laptopuri conform anexei nr.1, cu transmiterea 

ulterioară în gestiunea instituțiilor publice educaționale. 

4.8 La punctul 2.11, anexa nr.10, capitolul „Cultură,sport,tineret,culte și odihnă” 

sintagma „Colective populare” cifrele „3800,0 mii lei” se substituie cu cifrele 

„3105,5 mii lei” iar diferența sumei de 694,5 mii lei se redirecționează în felul 

următor: 

4.8.1 poziția Direcția Cultură și Turism, Școli de muzică și arte plastice 694,5 mii 

lei, inclusiv: cheltuieli de personal 196,5 mii lei, dintre care: 

- Şcoala de arte „T.Bătrînu” mun. Hînceşti – 152,0 mii lei, inclusiv: cheltuieli de 

personal 129,0 mii lei; 

- Şcoala de arte Cărpineni – 52,0 mii lei; 

- Şcoala de arte Sărata Galbenă – 84,0 mii lei, inclusiv: cheltuieli de personal 26,0 

mii lei; 

- Şcoala de arte Lăpușna – 406,5 mii lei, inclusiv: cheltuieli de personal 41,5 mii 

lei. 

4.9 La punctul 2.11, anexa nr.10 capitolul  „Protecție socială” : 

4.9.1 poziția „Serviciul de asistenţă socială comunitară”, cifrele „3950,0 mii lei” se 

substituie cu cifrele „3936,0 mii lei”,iar diferența sumei de 14,0 mii lei se 

redirecționează în felul următor: 

- Serviciul de sprijin pentru familiile cu copii – 10,0 mii lei; 
- Serviciul social de suport monetar – 4,0 mii lei; 



4.9.2 poziția „Serviciul de îngrijire socială la domiciliu”,sintgma „efectivul de 

personal, unități” cifrele „71,1” se substituie cu cifrele „68,0” și sintgma „volumul 

alocațiilor, total, mii lei” cifrele „4372,4 mii lei” se substituie cu cifrele „4294,3 

mii lei”; 

4.9.3 poziția „Serviciul de asistenţă personală”,sintgma „efectivul de personal, 
unități” cifrele „68,0” se substituie cu cifrele „71,0” și sintgma „volumul alocațiilor, 
total, mii lei„ cifrele „4467,0 mii lei” se substituie cu cifrele „4545,1 mii lei”, 
inclusiv: 
- 1,0 unitate de contabil, cheltuieli de personal 28,6 mii lei; 
- 1,0 unitate de inspector superior, cheltuieli de personal 32,5 mii lei ; 
- 1,0 unitate de arhivar, cheltuieli de personal 17,0 mii lei. 

4.10 Se aprobă repartizarea din alocațiile aprobate în bugetul raional la capitolul 

„Învățămînt” pentru anul 2020, mijloacele financiare în sumă de 5696,0 mii lei 

neutilizate din contul măsurilor ce țin de organizarea odihnei de vară a copiilor în 

sumă de 2817,1 mii lei, examenelor de absolvire în sumă de 246,4 mii lei, 

componenta unității administrativ-teritoriale în sumă de 1412,6 mii lei, economiile 

la dejunuri calde conform calculului pentru zilele nealimentate în perioada  martie – 

mai a.c. din cauza pandemiei COVID – 19, în sumă de 1219,9 mii lei, instituțiilor de 

învățământ primar și secundar pentru asigurarea acoperirii deficitului înregistrat 

pentru achitarea salariilor angajaților, achitarea resurselor termoenergetice, 

transportarea elevilor la școlile de circumscripție, alte cheltuieli strict necesare 

pentru asigurarea funcționalității instituțiilor, anexa nr. 2. 

4.11 Se aprobă redistribuirea alocațiilor aprobate în bugetul raional la capitolul 

„Învățămînt” pentru anul 2020 pentru dejunuri calde, între instituțiile de învățămînt, 

în legătură cu economiile formate din cauza pandemiei COVID – 19, în sumă de 

1221,6 mii lei, care vor fi repartizate ulterior pentru asigurarea acoperirii deficitului 

înregistrat pentru achitarea salariilor angajaților, achitarea resurselor 

termoenergetice, transportarea elevilor la școlile de circumscripție, alte cheltuieli 

strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor. 

4.12 La punctul 2.13, anexa nr.12 se prezintă în redacție nouă conform anexei 3 la 

prezenta decizie. 

5. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 03/04 din 22.05.2020 „Cu privire 

la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2020 

”:  

5.1 . La punctul 1, anexa nr.1, sintagma „Consiliul Raional – Beneficiar”, poziția 

„Reparația capitală, blocul terapeutic,Spitalul raional Hîncești, inclusiv servicii de 

supraveghere tehnică în sumă de 3000,0 mii lei”, se substituie cu sintagma 

„Reparația capitală, secția boli psihoneurologice,Spitalul raional Hîncești, inclusiv 

servicii de supraveghere tehnică” în aceiași sumă; 

5.2 La punctul 1, anexa nr.1, sintagma „Consiliul Raional – Beneficiar”, poziția 

„Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului și construcția 

stadionului în sumă de 3000,0 mii lei” se exclude și suma de 3000,0 mii lei se 

redistribuie în felul următor: 

5.2.1 Aparatul Președintelui – 2042,7 mii lei, inclusiv: 



- Reparația capitală, blocul alimentar, Spitalul raional Hîncești, inclusiv servicii de 

proiectare și supraveghere tehnică – 280,0 mii lei; 

- Reparația capitală, blocul alimentar (acoperișul), Spitalul raional Hîncești, 

inclusiv servicii de proiectare și supraveghere tehnică – 720,0 mii lei; 

- Reparația capitală, Centrul Medicilor de Familie Cărpineni, inclusiv servicii de 

supraveghere tehnică – 150,0 mii lei; 

- Servicii de proiectare la obiectul „Reparația capitală a blocului de boli 

infecțioase”, Spitalul raional Hîncești – 37,3 mii lei; 

- Procurarea unei unități de transport – 180,0 mii lei;  

- Lucrări de construcție a Loboratorului clinic anatomo-patomorfologic Spitalul 

raional Hîncești – 675,4 mii lei; 

5.2.2 Direcția Învățămînt, GM „M.Viteazul”, mun. Hîncești , pentru lucrări de 

reparație a sistemului de alimentare cu apă – 21,3 mii lei; 

5.2.3 Centrul Militar, pentru lucrări de reparație a clădirii – 76,0 mii lei; 

5.2.4 Primăria s.Ciuciuleni, lucrări de extindere a magistralei de alimentare cu apă  

– 300,0 mii lei; 

5.2.5 Primăria s.Mingir, reparația unui sector de drum cu construcția rigolelor de 

captare a apelor  în s.Mingir – 300,0 mii lei; 

5.2.6 Primăria mun.Hîncești, reparația drumurilor locale – 200,0 mii lei; 

5.2.7 Primăria s.Negrea,  cofinanțarea cantinei sociale – 60,0 mii lei; 

5.3 La punctul 1, anexa nr.1, sintagma „Consiliul Raional – Beneficiar”, poziția 

„Reparația capitală a Oficiului Medicilor de familie Negrea, inclusiv servicii de 

supraveghere tehnică în sumă de 200,0 mii lei „ se substituie cu sintagma „Primăria 

Negrea – Beneficiar” în aceiași sumă. 

6. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă a Consiliului 

raional pentru anul 2020 conform prevederilor Regulamentului în sumă de _____ 

mii lei, conform anexei nr. 4. 

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

modificărilor respective în bugetul raional pentru anul 2020, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

8. 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 ___septembrie 2020 

 

  Lista instituțiilor de învățămînt primar și secundar general, finanţate de la bugetul  

raional Hînceşti pe anul 2020 pentru dotarea cu laptopuri 
      

nr/

ord 
Denumirea instituției Localitatea 

Numărul de calculatoare, 

 buc. 

1 2 3 4 

1 LT "M. Sadoveanu"  Hînceşti 1 

2 LT "M. Eminescu"  Hînceşti 1 

3 LT "M. Lomonosov"  Hînceşti 1 

4 LT "Şt. Holban"  Cărpineni 1 

5 LT "Dimitrie Cantemir"  Crasnoarmeiscoe 1 

6 LT  Lăpuşna Lăpuşna 1 

7 LT "Universum"  Sarata Galbenă 1 

8 Gimnaziul "A. Donici" Ciuciuleni 1 

9 Gimnaziul "S.Andreev" Cioara 1 

10 Gimnaziul "C. Radu"  Leuşeni 1 

11 Gimnaziul  Bălceana Bălceana 1 

12 Gimnaziul  Bobeica Bobeica 1 

13 Gimnaziul Boghiceni Boghiceni 1 

14 Gimnaziul  Bozieni Bozieni 1 

15 Gimnaziul  Bujor Bujor 1 

16 Gimnaziul  " A. Bunduchi" Buţeni 1 

17 Gimnaziul  Caracui Caracui 1 

18 Gimnaziul  Călmăţui Călmăţui 1 

19 Gimnaziul  Căţeleni Căţăleni 1 

20 Gimnaziul  "D.Crețu”   Cărpineni 1 

21 Gimnaziul  Dancu Dancu 1 

22 Gimnaziul  Drăguşenii Noi Drăguşenii Noi 1 

23 Gimnaziul  F.Galbenei Fuldul-Galbenei 1 

24 Gimnaziul Logăneşti  Logăneşti 1 

25 
Gimnaziu „ Mitr. A.Plamadeala”, 
s.Stolniceni Stolniceni 1 

26 Gimnaziul-gradinita Mereşeni Mereşeni 1 

27 Gimnaziul  "M. Viteazul"  Hînceşti 1 

28 Gimnaziul   Mingir Mingir 1 

29 Gimnaziul  Mireşti Mireşti 1 

30 Gimnaziul "S.Anisei" Negrea 1 

31 Gimnaziul "C. Tănase" Nemţeni 1 

32 Gimnaziul  Obileni Obileni 1 

33 Gimnaziul Oneşti Oneşti 1 

34 Gimnaziul  Păşcani Păşcani 1 

35 Gimnaziul  Pereni Pereni 1 

36 Gimnaziul  Pogăneşti Pogăneşti 1 



1 2 3 4 

37 Gimnaziul Tălăieşti Tălăieşti 1 

38 Gimnaziul  Voinescu Voinescu 1 

39 
Complexul educațional gimnaziu-grădiniță  
Cotul Morii Cotul Morii 1 

40 
Complexul educațional gimnaziu-grădiniță " 

Xenia Evteeva" Ivanovca 1 

41 
Complexul educațional gimnaziu-grădiniță 
Pervomaiscoe Pervomaiscoe 1 

42 
Complexul educațional gimnaziu-grădiniță 

Secăreni Secăreni 1 

43 Gimnaziul-grădiniță  Cărpineni Cărpineni 1 

44 Şcoala primară- grădiniță    Horjeşti Horjeşti 1 

45 Şcoala primară- grădiniță  Şipoteni Şipoteni 1 

46 Şcoala primară- grădiniță  Fîrlădeni Fîrlădeni 1 

47 

Direcția Învățămînt (Centrul raional de 

Ghidare și Consiliere în Excelență 

Educațională) Hînceşti 4 

Total 50 

 

 

 

 

      Secretarul Consiliului Raional Hîncești                                     Elena MORARU TOMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr12 

           la decizia Consiliului Raional Hînceşti 

        nr.03/07 din 24 decembrie 2019 

Anexa nr.3 

                                                                                                                 la decizia Consiliului Raional Hînceşti  

                  nr. ______ din ____septembrie 2020 
 

PROGRAMUL 

de întreținere și reparație a drumurilor publice pentru anul 2020 

( BENEFICIAR : Consiliul raional Hîncești) ( în redacție nouă) 
 

Nr. 

d/o 

Nr. 

drumu 

-lui 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Denumirea 

drumului 

Tronsonul  km Volumul 

alocațiilor, 

mii lei 

Tipul lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale – 5101,4 mii lei 
1  Întreţinerea drumurilor 4851,4  

1.1  - Întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, 

profilarea părţii carosabile cu adaosuri de, material, întreţinerea 

terasamentului şi a sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea 

lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu 

spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de 

teren etc.) 

2851,4  

1.2  - întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (dezăpezirea, 

combaterea poleiului). 

2000,0  

2  Lucrări de proiectare, expertizare, evaluare a drumurilor          50,0  

3 
 Lucrări neprevăzute în caz de calamități. Supravegherea 

tehnica.Construcția pavilioanelor 

200,0  

 II. Lucrări de reparație a drumurilor publice locale - 15906,4 mii lei, inclusiv: 

4 L-510.1 com.Ivanovca 
Acces spre 

s.Costești 

selectiv 

680m_km 1,300 
251,7 

Reparația 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton prin 

plombari 

5 
L529 

s.Bujor 
R33- Bujor-M1 

selectiv_km 
5,200 

472,6 
Drum asfaltat fara 

probleme, doar 
plombari 

6 
L517 

s.Sărata Galbena-

Valea Florii 

s.Sărata Galbena-

Valea Florii 

selectiv 

380m_km 5,800 
816,2 

Reconstructia 

îmbrăcămintei cu 

asfalt beton  pe pietris 

7 

L526 

Semionovca 

Voinescu 

Acces spre 

Semionovca 
Voinescu 

selectiv 

300m_km 9,100 
786,2 

Reconstruirea 

drumului cu 

îmbrăcăminte din 

asfalt beton pe petris 

8 L510 
Ivanovca Cateleni 

Helesteni 

Ivanovca -

Cateleni -
Helesteni 

selectiv 

300m_km 6,700 
1000,0 

Reconstructia 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton pe pietris 

9 
L527 

s.Boghiceni 

R33-Drum de 

acces spre 
s.Boghiceni 

selectiv 

300m_km5, 200 
782,0 

Reconstructia 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton pe pietris 

10 L514 
Buteni Firladeni 

Bozieni 

Buteni Firladeni 

Bozieni 

selectiv 500m_ 

km10,00 
1538,3 

Reconstructia 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton pe pietris 

11 L520 
Lapusna 
Stolniceni 

Lapusna 
Stolniceni 

selectiv 450m 

_km11,150 
pichet 

1,03+0,54km 

1884,3 
Reconstructia 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton pe pietris 

12 

L524 

s.Balceana 

 

Acces spre 

s.Balceana 

selectiv 250m 

_km 3,000 
709,8 

Reconstructia 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton pe pietris 

 



1 2 3 4 5 6 7 

13 
L534 

s.Cotul Morii 
M1 Acces spre 

s.Cotul Morii 

selectiv 300m 

_km 2,100 
1048,0 

Reconstructia cu 

îmbrăcăminte din 

asfalt beton pe pietris 

14 
L525 

s.Negrea 
Acces spre 

s.Negrea 

selectiv 120m 

_km 4,00 
242,6 

Reconstructia cu 

îmbrăcăminte din 

asfalt beton . 

15 L523 s.Pereni 
Drum de acces 

spre s.Pereni 

selectiv 
620m_km 5,00 

pichet 

2,5+0,27km 

1259,1 

Reconstructia 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton din 1str. 

asfalt 

16 L511.1 
com.Dragusenii 
Noi 

Acces spre 
s.Horotca 

selectiv 
500m_km 2,900 

420,9 

Reparația 

îmbrăcămintei din 

pietriș  (variantă albă) 
pe pamint 

17 L530 s.Talaesti 
R33-Drum de 
acces spre 

s.Talaiesti 

selectiv 

570m_km 14,00 

pichet 
9,5+0,5km 

2104,1 

Reparația 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton- 

plombari/egalizare 

18 L518 s.Caracui 
R34-Drum de 
acces spre 

s.Caracui 

selectiv  

165m_km 4,50 

pichet 
0+0,27km+600 

1133,3 
Reparația 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton pe pietris 

19 L509 s.Miresti 

M1-Drum de 

acces spre 
s.Miresti 

selectiv_km 

2,00 
375,3 

Drum asfaltat, 

egalizari 

20 L-516 s.Sărata Mereșeni 
R-34 Drum de 
acces spre. 

s.Sărata Mereșeni 

selectiv  

140m_km3,50 

pichet 
2,6+0,26km 

885,8 
Reparația 

îmbrăcămintei din 

asfalt beton pe pietris 

21 L-522 s.Secăreni 
Drum de acces 

spre. s.Secăreni 

selectiv  

100m_km 3,600 
196,2 

Reconstructia 

rigolelor existente din 

beton 

 
 

TOTAL GENERAL: 
  21007,8  

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                                            Elena MORARU TOMA 
             

            
 

            

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr._____   din 04 septembrie 2020 „Cu privire la efectuarea 

unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2020”  

 

1. Denumirea autorului proiectului.  

Autorul proiectului de decizie este Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional Hîncești 

și Direcția Învățămînt. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

Elaborarea proiectului de decizie a fost necesar în legătură cu solicitările parvenite cu 

privire: 

- Majorarea veniturilor colectate în sumă de 31,2 mii lei și transferurilor capitale primite cu 

destinație specială între institutiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul 

II” cu 312,8 mii lei, obținute prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică în cadrul 

implementării Proiectului de Eficiență Energetică „Lucrări de termoizolare a fațadelor” cu 

direcționarea conform destinației corespunzătoare surselor de venituri. Sau majorat 

cheltuielile la capitolul „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget” 

restituite în bugetul raional în sumă de 370,1 mii lei în urma rambursării contribuției de către 

FISM LT „Universum” Sărata Galbenă, transferată în cadrul implementării proiectului 

„Încadrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale”.  

- Diminuarea veniturilor colectate cu suma de 647,0 care nu vor fi acumulate în bugetul 

raional, în legătură cu situația epidemiologică din raion; 

- la redistribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil a bugetului raional la situația 

din 01.01.2020 în sumă de 6000,0 mii lei;  

- repartizarea mijloacelor financiare neutilizate din contul măsurilor ce țin de organizarea 

odihnei de vară a copiilor în sumă de 2817,1 mii lei; 

-  desfășurarea examenelor de absolvire 246,4 mii lei;  

- economiiile formate pentru alimentarea elevilor claselor I–IV în instituțiile de învățămînt 

din raion 2441,5 mii lei; 

-  din componenta raională a transferurilor categoriale a bugetului raional pentru anul 

2020, în sumă de 1412,6 mii lei; 

- Redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate în devizele de cheltuieli a instituțiilor din 

cadrul Direcției Cultură și Turism, pentru instituțiile din învățămîntul extrașcolar în sumă 

de 694,5 mii lei; 

- la redistribuirea mijloacelor financiare din programul de întreținere și reparație a 

drumurilor publice pentru anul 2020, în legătură cu disponibilizarea unor sume 

de mijloace financiare în urma achizițiilor publice - 3405,4mii lei; 

- acordarea ajutoarelor materiale unor categorii de beneficiari în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de distribuire a Fondului de rezervă aprobat pentru anul 

2020.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Astfel în proiect se propune să se redistribuie mijloace financiare din contul soldului 

disponibil al bugetului raional la situația din 01.01.2020, pentru lucrări și reparații și 

redistribuirea alocațiilor bugetare între instituțiile Direcției Învățământ pentru asigurarea 

acoperirii deficitului înregistrat pentru achitarea salariilor angajaților, achitarea resurselor 



termoenergetice, transportarea elevilor la școlile de circumscripție, alte cheltuieli strict 

necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară. 

Prin aceste alocări se vor acoperi necesitățile apărute pentru îmbunătățirea situației 

economico-financiare, prin alocarea mijloacelor financiare din sursele disponibile a 

bugetului raional, din componenta raională a transferurilor categoriale și transferuri cu 

destinație specială pentru învățămîntul extrașcolar, întru acoperirea insuficienței atestate în 

instituțiile de invațămînt din subordinea Direcției Învățămînt și Direcției Cultură și Turism. 

Alocarea resurselor financiare nominalizate în proiectul de decizie se efectuează în limita 

alocaţiilor aprobate. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

  

Proiectul de decizie „Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul 

raional pentru anul 2020” este elaborat în conformitate cu prevederile art.43 alineatul (1), 

lit. b,g), alineatul (2) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006, privind administraţia 

publică locală, art.28 (2),  din Legea nr.397/2003, privind finanţele publice locale, art.16 din 

Legea nr.181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Ordinului 

Ministrului Finanţelor nr.209/2015, Regulamentului de distribuire a Fondului de rezervă, 

ținând cont de solicitările adresate Consiliului raional. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului. 

În scopul respectării prevederii Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea 

elaborării proiectului de decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasat pe pagina web 

a Consiliului raional Hincești. Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate 

pentru avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și aprobare. 

         
 

 

 

 

 

Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti                      Galina ERHAN 


