
                         PROIECT 

  
D E C I Z I E 

mun. Hînceşti 

         din _____ septembrie 2021                                                                                nr._____ 
 

       Cu privire la efectuarea unor 

       modificări şi completări în bugetul  

       raional pentru anul 2021  
 

În conformitate cu prevederile art. 26 și 28 din Legea privind finanțele publice 

locale, nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii privind finanțele publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 și ținând cont de necesitatea efectuării unor 

modificări în bugetul raional aprobat pentru anul 2021, pentru acoperirea 

cheltuielilor de importanță publică, nepreconizate în componența alocațiilor 

bugetare aprobate în bugetul raional pentru anul 2021, 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 administrația 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 200,3 

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

instituțiile de învățămînt preuniversitar și extrașcolar cu direcționarea conform 

destinației corespunzătoare surselor de acumulare: 

1.1 Direcția Învățămînt, total  – 117,0 mii lei; inclusiv:  

- Gimnaziul „A. Bunduchi” s.Buțeni – 75,0 mii lei; 

- Gimnaziul - grădiniță Mereşeni – 2,0 mii lei; 

- Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Cotul Morii – 40,0 mii lei. 

1.2 Direcția cultură și Turism, total – 83,3 mii lei; inclusiv: 

- Școala de arte “T.Batrinu” mun. Hînceşti– 33,8 mii lei; 

- Școala de arte Cărpineni – 24,4 mii lei; 

- Școala de arte Sărata Galbena – 18,0 mii lei; 

- Școala de arte Lăpușna – 7,1 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 instituțiile bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II” cu 35,3 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: 
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2.1 IP Gimnaziul s.Bobeica – 35,3 mii lei. 

3. Se aprobă majorarea planului la partea de venituri, capitolul  „Granturi”, Cod ECO 

132222 „Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte 

finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II” parvenite din alocațiile 

finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun 

Romăînia – Republica Moldova 2014-2020, conform contractului de Grant nr. 

1HARD/4.1/24 din 01 iulie 2021 pentru implementarea proiectului „Sănătatea în 

mîni bune - spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru oameni 

din regiunea Romăînia – Republica Moldova în sumă totală de 1384,3 mii lei, cu 

direcționarea conform destinației prevăzute de proiect. 

4. Se aprobă majorarea planului la partea de venituri, capitolul „Granturi”, Cod ECO 

132222 „Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte 

finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II” parvenite din alocațiile 

finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun 

Romăînia – Republica Moldova 2014-2020, conform contractului de Grant 

nr.1HARD/2.1/107 din 30.06.2021 pentru implementarea proiectului „Să 

descoperim împreună urmele lui Ștefan cel Mare” în sumă totală de 1121,2 mii lei, 

cu direcționarea conform destinației prevăzute de proiect. 

5. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 06/07 din 24.12.2020 „Cu privire  

la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2021 în a doua lectură”: 

5.1 La punctul 2.5, anexa nr.4, Direcția cultură și Turism, sintagma „Taxa pentru 

instruire, lei” se substituie cu sintagma „Taxa pentru instruire, lei cu începere de la 

01 septembrie 2021, conform anexei nr.1; 

5.2 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; 

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

vîrstnice din satul Nemțeni, veniturile instituțiilor sociale aferente diferenței dintre 

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

şi invalizi”, suma „320,0 mii lei” se exclude; 

5.4 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”; 

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

de plasament pentru persoane vîrstnice din satul Nemțeni” cifrele „831,7 mii lei” se 

substituie cu cifrele „511,7 mii lei”; 

5.6 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 „1786,0 mii lei” iar diferența de 214,0 mii lei se redirecționează 

Scolii primare-grădiniță Firlădeni, treapta primară, pentru acoperirea cheltuielilor de 

personal și termoenergetice pînă la 31.12.2021. 

5.7 La punctul 2.13, anexa nr.12, poziția nr.18, sintagma, Lucrări de reparație a 

drumului L 511 de acces spre s.Drăgușenii Noi , suma 474,4 mii lei se substituie cu 

suma 386,5 mii lei, iar diferența sumei de 87,9 mii lei se redirecționează pentru 

lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s.Negrea. 



5.8 La punctul 2.13, anexa nr.12, poziția nr.14, sintagma, Lucrări de reparație a 

drumului L 515 de acces spre s.Dubovca se exclude, suma de 384,7 mii lei se 

redirecționează , după cum urmează: 

5.8.1 pentru lucrări de proiectare, expertizare, evaluare a drumurilor–238,4 mii lei ; 

5.8.2 pentru lucrări de reparație a drumului L517 de acces spre s.Valea Florii – 128,7 

mii lei; 

5.8.3 pentru lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s.Negrea – 17,6 mii 

lei. 

6 Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 01/03 din 26.03.2021 „Cu privire  

la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 

2021”: 

6.1 pct.1, anexa nr.1, poziția nr.1, Consiliul Raional, beneficiar, sintagma 

„Contribuția Consiliului raional la implementarea proiectului „Construcția 

sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, 

raionul Hîncești, etapa I” se exclude, „suma de 1811,1 mii lei” se redirecționează 

după cum urmează: 

6.1.1 Aparatului Președintelui cu titlu de subsidii pentru : 

- Instituția Medico – Sanitară Publică, Centru de Sănătate Publică Sărata Galbenă, 

achitarea serviciilor de acreditare – 2,5 mii lei;  

6.1.2 Aparatului Președintelui , beneficiar, Instituția Medico – Sanitară Publică, 

Spitalul Cărpineni – 160,0 mii lei, inclusiv: 

- procurarea și dotarea cu mobilier și utilaj a blocului alimentar – 120,0 mii lei; 

- procurarea calculatoarelor și echipamentului IT – 20,0 mii lei; 

- lucrări de reparație capitală a Blocului alimentar – 20,0 mii lei; 

6.1.3 Centrul Militar, lucrări de reparație capitală – 90,0 mii lei. 

6.1.4 Aparatului Președintelui – 1558,6 mii lei , inclusiv: 

- Cofinanțarea proiectului „Sănătatea în mîni bune - spitale mai mari, îngrijire mai 

bună, cei mai buni doctori pentru oameni din regiunea Romăînia – Republica 

Moldova, conform contractului de Grant nr.1HARD/4.1/24 din 01 iulie 2021 – 320,0 

mii lei; 

- Cofinanțarea proiectului „Să descoperim împreună urmele lui Ștefan cel Mare”, 

conform contractului de Grant nr.1HARD/2.1/107 din 30.06.2021 – 165,8 mii lei. 

- Lucrări de construcție a Laboratorului clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului 

raional Hîncești, inclusiv servicii de supraveghere tehnică – 1022,8 mii lei; 

 -Lucrări de conservare a fostei clădiri Oficiul medicilor de familie Lăpușna – 40,0 

mii lei; 

- Lucrări de reparație capitală a Blocului alimentar Instituția Medico – Sanitară 

Publică, Spitalul raional Hîncești – 10,0 mii lei; 

7. Se modifică decizia Consiliului Raional nr. 03/02 din 25.06.2021 „Cu privire  

la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 

2021”: 

- pct.3.1, Consiliul raional beneficiar, sintagma „pentru lucrări de amenajare a 

teritoriului blocului Psihoneurologic, Instituția Medico – Sanitară Publică, Spitalul 

raional Hîncești – 1000,0 mii lei” se completează cu textul „inclusiv servicii de 



reproiectare, elaborare și verificare a devizului de cheltuieli și supraveghere 

tehnică”. 

8. Se aprobă repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 105,0 mii lei, din 

componenta raională, pentru lucrări de reparație, dotări tehnice, asigurarea cu 

resurse termoenergetice a instituțiilor de învățămînt, alt., inclusiv: 

8.1 Complexul educațional gimnaziu-grădiniță " Xenia Evteeva" Ivanovca: 

- pentru lucrări de reparație capitala – 30,0 mii lei; 

8.2 Gimnaziul-grădiniță Mereşeni: 

- pentru achitarea serviciilor de supraveghere tehnică la reparația capitala – 15,0 mii 

lei; 

8.3 LT "M. Lomonosov" mun.Hîncești: 

- procurarea mobilierului școlar și utilajului pentru cantina școlară – 60,0 mii lei. 

9. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului 

raional pentru anul 2021 conform prevederilor Regulamentului în sumă de 370,0 mii 

lei, conform anexei nr.2. 

10. Direcția Generală Finanțe (dna Galina ERHAN) va monitoriza executarea 

modificărilor respective în bugetul raional pentru anul 2021, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. 

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

Hîncești. 
  

  

Președintele ședinței:                                                       

 

Contrasemnează: 

 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                            Elena MORARU TOMA 

 

Șeful Direcției Generale Finanțe Hînceşti            Galina ERHAN 

 

Șeful Direcției Învățământ                                              Valentina TONU 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Anexa nr.1 
                                                            la decizia Consiliului raional Hîncești 

             nr. _____ din ____septembrie 2021 
 

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată 

de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional Hînceşti pentru anul 2021 
 

 
 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Hincesti                       Elena MORARU TOMA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Codul 

ECO, K6 

Denumirea serviciilor 

 

Costul serviciilor 
(lei) 

Notă 

A 2 3 4 5 

2.  Direcţia Cultură și Turism   

 142310 Taxa pentru instruire, cu începere de la 01.09.2021 

lei: 

 Conform calculelor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

 

 

 

 

 
 

  a) Școala de Arte „T.Bătrînu” din mun. Hînceşti  

  - secția pian 250,00 

  - secția acordeon 250,00 

  - secția instrumente cu coarde şi aerofoane 250,00 

  - vocal 250,00 

  - pictură 200,00 

  - coreografie 200,00 

 142310 b) Școala de Arte din  s.S-Galbenă  

  - interpretarea muzicală (vioară, pian, fluier, flaut, 
clarinet, țambal) 

250,00 

  -pictura 200,00 

  - coregrafie 200,00 

  - arta teatrală şi arta coreografică 200,00 

  - obiect opțional (canto) 250,00 

 142310 c) Școala de Arte din s.Cărpineni  

  - interpretarea muzicală (vioară , pian, fluier , flaut, 

clarinet, ţîmbal) 

250,00 

  - pictura 200,00 

 142310 d) Școala de muzică din s.Lăpuşna  

  - interpretarea muzicală (acordeon, 

pian) 

250,00 



 

 
Anexa nr.1 

                                                                                                           la decizia Consiliului Raional Hînceşti  

                    nr. ______ din  ________ 2021 

 
                                                           Repartizarea mijloacelor  

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

 

 
 

 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                     Elena MORARU TOMA 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

 

Anul 

nașterii 

 

Adresa  

beneficiarului 

 

Destinația 

 plății 

Suma 

pentru 

plată (mii 

lei) 

1 Primăria 

Voinescu 

 s.Voinescu Lichidarea consecințelor 

ploilor abundente din lunile 

iulie și august 2021 

50,0 

2 Primăria Obileni  s.Obileni Lichidarea consecințelor 
ploilor abundente din lunile 

iulie și august 2021 

50,0 

3 Primăria 

Bălceana 

 s.Bălceana Lichidarea consecințelor 

ploilor abundente din lunile 
iulie și august 2021 

50,0 

4 Primăria 

Logănești 

 s.Logănești Lichidarea consecințelor 

ploilor abundente din lunile 
iulie și august 2021 

50,0 

5 Primăria 

Pogănești 

 s.Pogănești Lichidarea consecințelor 

ploilor abundente din lunile 

iulie și august 2021 

50,0 

6 Primăria com. 

Cărpineni 

 s.Cărpineni Lichidarea consecințelor 

ploilor abundente din lunile 

iulie august 2021 

50,0 

7 Aparatul 
Președintelui 

 Mun.Hîncești, str.M.Hîncu 
138 

Achitarea cheltuielilor de 
monitorizare și procurarea 

materialelor necesare pentru 

evaluarea casei de locuit din 
mun. Hîncești str.M.Hîncu 

121  

5,0 

8    Ajutor material pentru 

tratament 

10,0 

9    Ajutor material pentru 

tratament 

5,0 

10    Ajutor material pentru 

tratament 

10,0 

11    Ajutor material pentru 

tratament 

20,0 

12    Ajutor material pentru 

tratament 

10,0 

13    Ajutor material pentru 

tratament 

10,0 

 TOTAL:    370,0 



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr.______din ____ septembrie 2021 „Cu privire la 

efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2021”  

 

1. Denumirea autorului proiectului.  

Autorul proiectului de decizie este Președintele raionului, Direcțiile, secțiile din cadrul 

Consiliului raional Hîncești. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

Necesitatea elaborării proiectului de decizie este efectuarea unor modificări în bugetul 

raional aprobat pentru anul 2021, pentru acoperirea cheltuielilor de importanță publică, 

nepreconizate în componența alocațiilor bugetare aprobate în bugetul raional pentru anul 

2021, precum și în scopul asigurării utilizării fondurilor publice în mod legal, transparent, 

economic și eficient și acordarea ajutoarelor materiale unor categorii de beneficiari în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de distribuire a Fondului de rezervă aprobat 

pentru anul 2021.  

3.   

Astfel în proiect se propune redistribuirea mijloacelor bugetare aprobate/precizate în bugetul 

raional pentru anul 2021.  

4. Fundamentarea economico-financiară. 

Prin aceste alocări se vor acoperi necesitățile apărute pentru îmbunătățirea situației 

economico-financiare, prin redistribuirea mijloacelor financiare nominalizate în proiectul de 

decizie se efectuează în limita alocațiilor aprobate/precizate. 

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

  

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

raional pentru anul 2021” este elaborat în conformitate cu prevederile art.43 alineatul (1), 

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

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

Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Ordinului 

Ministrului Finanțelor 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. 

 

 Șeful Direcției Generale Finanţe Hînceşti                     Galina ERHAN 

 


