
REPUBLICA MOLDOVA PECnyBJIHKA MOJI/ţOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

DECIZIA nr. 7.23

din 14.10. 2021

PAHOHHBIH COBET 
JIEOBA

proiect

or. Leova

”Cu privire Ia repartizarea mijloacelor 
financiare din componenta raională 
pentru instituţiile de învăţământ 
primar şi secundar general”

în conformitate cu prevederile art. 43 alin (1), litera b) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind 
Administraţia Publică Locală şi în conformitate cu pct. 4 şi 5 din anexa nr. 2 a Regulamentului „Privind 
repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ teritoriale”, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 cu modificările ulterioare, Legea nr. 100 din 
22.12.2017 „Cu privire la actele normative”, Consiliul Raional

DECIDE:

1. Se modifică alocaţiile bugetare, repartizate prin Decizia nr. 4.22 din 13.05.2021 „Cu privire la 
repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile de învăţământ primar 
şi secundar general” pentru după cum urmeaza:

1.1. Se retrag mijloacele financiare neutilizate
Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Destinaţia cheltuielilor
y

Suma
(lei)

1 Gimnaziul SaraticaNoua raparatii capitale 373000
2 LT "Constantin Spataru” 1320

Total 374 320

1.2. Se modifică destinaţia cheltuielilor
Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Destinaţia cheltuielilor Suma
(lei)

1 LT ”Grigorie Vieru” raparatii capitale a sistemei de încălzire 284210
2 LT "Grigorie Vieru” Procurarea cazanului pe gaze naturale 65790

Total 350 000

2. Se repartizează mijloacele financiare din componenta raională în sumă de 779 700 lei după cum 
urmează:

Nr.
d/o

D enum irea  in stitu ţie i
Destinaţia cheltuielilor
Susţinere
şco lilo r
m ici(lei)

a

1 Gimnaziul Cneazevca 401800
2 Gimnaziul Sărăţica-Nouă 130300
3 Şcoala primară Sărata-Răzeşi 21200



4 Şcoala primară Beştemac 137200
5 Şcoala primară Băiuş 89200

T o ta l 779 700 9000

3. Se pune în sarcina domnului Alexandru Gospodinov, şef Direcţie învăţământ şi a managerilor 
instituţiilor nominalizate, întreprinderea măsurilor pentru valorificarea mijloacelor financiare 
alocate conform destinaţiei.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului Leova, dl Nicolae 
Priţcan.

Preşedintelui şedinţei

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional

Avizat, specialist principal 
Ceoric Roxana __________

Elena Copoţ


