
REPUBLICA MOLDOVA PECnyEJIHKA MOJIAOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

D E C I Z I A  n r. 5.16

din 10.12.2020

„Cu privire aprobarea Regulamentului referitor la 
formarea şi utilizarea resurselor atrase de instituţie 
ale Direcţiei învăţământ a Consiliului Raional Leova”

In conformitate cu art. 43 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia
publică locală”, Legea nr. 397 din 16.10.2003 „privind fina 
privire la gestionarea mijloacelor atrase de instituţie ale ins
aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 31.12.2004, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2 
Infrastructurii a Republicii Moldova nr. 356 din 27.12.201 
22.12.2017 „Cu privire la actele normative” şi în temeiul 
înaintat de către Direcţia învăţământ, Consiliul Raional L.eova:

D E C I D  E:

PAHGHHMH COBET
JIEOBA

Proiect

or. Leova

nţele publice locale”, Regulamentul cu 
tituţiilor publice finanţate de la buget,

015, Ordinul Ministerului Economiei şi 
i>, art. 65, art. 66 al Legii nr. 100 diin 
lemersului nr.01-8-315 din 25.11.2020

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la formarea şi utilL 
Direcţiei învăţământ a Consiliului Raional Leova (cor

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemi 
Gospodinov.

3. Se abrogă integral decizia Consiliului raional Leova 
aprobarea Regulamentului referitor la formarea şi uti 
Generale Raionale învăţământ Tineret şi Sport Le 
ulterioare.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului, dlui Nicolae 
Pritcan.

zarea resurselor atrase de instituţie ale 
nform anexei).
nează şeful DÎCR Leova, dl Alexandru

nr. 6.7 din 22.12.2011 „Cu privire la 
izarea mijloacelor speciale ale Direcţiei 
ova” cu modificările şi completările

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional

Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ



Anexă ia decizia 
Consiliului raional Leova nr.5.16 

din 10.12.2020

Regulamentul 
cu privire la formarea şi utilizarea resm\s\

ale Direcţiei învăţământ a Consiliu,
'selor atrase de instituţie 
lui Raional Leova

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art.6 al Legii nr.397- 
XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale. Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind 
sistemul.unitar de salarizare în sectorul bugetar, capitolul 11. pct. 6-8 al Hotărârii Guvernului 
nr. 903 din 30.10.2014, Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 31.12.2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, anexa nr. 12 a Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 208 din 
24.12.2015, Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.356 din 27.12.2019 
stabileşte modul de gestionare a resurselor atrase de instituţie ale Direcţiei învăţământ a 
Consiliului Raional Leova.

1. C lasificarea si m onito rizarea mijloacelor speciale

I. Resursele atrase de instituţie ale Direcţiei învăţăm 
atribuie la Capitolul ..V enituri din vânzarea  mă 
..Plata pentru locuţiunea bunurilor patrimoniului 
Ministerului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2015) - 
învăţământ a Consiliului Raional Leova contor 
utilizarea mijlocului de transport.

mi
ni

II. P lan ificarea resu rse lo r a tra se  de institu ţie

2. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din resursele atrase de instituţie se efectuează 
ţinând cont de tarifele, normele şi normativele stabilite în actele legislative şi 
normative, contractele/ acordurile respective.
Pentru transportarea elevilor la activităţi cultural- sportive, cognitive, excursii şi 
concursuri ,tariful pentru 1 km constituie 0,40 lei , iar pentru transportarea persoanelor 
adulte la diverse manifestaţii 0,55 lei. pentru numărul locurilor.Tariful pentru staţionare 
reprezintă 20 lei pentru o oră.

3. Estimările de venituri şi cheltuieli se includ în 
finanţare/repartizareţmodificare) pe luni a venituri
de instituţie, întocmite de către Direcţia învăţământ a Consiliului Raional Leova 
conform formularelor aprobate de Ministerul Finanaţelor.

4. în partea de venituri a planului de finanţare se inc

ânt a Consiliului Raional Leova se 
rfu riio r  şi serv iciilor” art. 142320 
public” (anexa nr. 12 a Ordinului 
ijloace băneşti obţinute de Direcţia 
contractului privind arendarea şi

devizul de cheltuieli şi planul de 
ilor şi cheltuielilor pe resurse atrase

du d  resurse atrase de instituţie care
se reflectă la capitolul 142 ,, V enituri din v înzarea m ărfu rilo r şi serviciilor,.(anexa
nr. 12 a Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2015).



iii. Direcţiile de utilizare a resurselor atrase de instituţie

5. Resursele atrase de instituţie se direcţionează la:
- bunuri si servicii, stocuri de material circulante, inclusiv: reparaţia curentă a 
mijloacelor de transport si procurarea combustibilului, etc. - 40%;
-Cheltuieli de personal, inclusiv achitarea suplimentelor la salariul de bază (sporuri, 
adaosuri, premii, stimulări) conform demersurilor administraţiei Direcţiei învăţământ 
şi Convenţiei colective-40%;
-alte cheltuieli administrative-20%;

IV. E xecutarea resu rse lo r a tra se  de institu ţie

6. Suma totală de cheltuieli din resursele atrase pe instituţie nu poate depăşi suma 
veniturilor încasate pe parcursul anului, cu excepţia cazurilor, când în baza dispoziţiei 
legale, Direcţia învăţământ a Consiliului Raional Leova este autorizată de a utiliza 
soldurile disponibile în cont la începutul anului.

7. In cazul când veniturile depăşesc cheltuielile, ca urmare a faptului că veniturile care se 
preconizează a fi încasate pe parcursul anului sunt destinate pentru a fi utilizate şi în 
anul bugetar următor, această depăşire se reflectăjîn devizul de cheltuieli ca excedent 
şi respectiv sold la sfârşitul perioadei.

8. Gestionarea resurselor atrase de instituţie se efectu 
pe fiecare categorie.

9. în cazul în care până la începutul anului bugetar devizele de cheltuieli şi planurile de 
finanţare n-au fost aprobate în modul stabilit, la 
efectuează numai operaţiuni de încasare a venituri

10. Mijloacele atrase de instituţie, încasate pe parcurs 
prevăzută în devizul de cheltuieli şi planul de finanţare, pot fi utilizate în curs numai 
după operarea, în modul stabilit, a modificărilor ijespective la devizul de cheltuieli şi 
planuri de finanţare.

:ază prin conturi trezoreriale separat

conturile trezoreiiale respective se 
lor.
al anului, suplimentar la suma totală

V. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Evidenţa contabilă a mijloacelor atrase de instituţie se organizează în conformitate cu Legea 
contabilităţii, instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de 
Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.



REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL LEOVA

PECHyBJIHKA MOJIAOBA 
PAHOHHblH COBET J1EOBA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT A 
CONSILIULUI RAIONAL LEOVA

MD-6301, or. Leova, str. Independenţei 3 
Tel: (0263) 2-31-05, fax: 2-31-05 

Email: dgrilv@niail.ru

yiTPABJIEHME 0BPA30BAHDH 
PAMOHHOrO COBETA JIEOBA

M.Zţ-6301, r. JleoBa, yji. MnneneH^eHuen 3 
Ten: (0263) 2-31 -05, fax: 2-31 -05 

Email: (lgrilv@ mail.ru

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului Raional ”Cu privire 
la aprobarea Regulamentului referitor la formarea 

şi utilizarea resurselor atrase de instituţie ale Direcţiei 
învăţământ a Consiliului Raional Leova”

I. Condiţiile ce au im pus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite.
Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea Regulam entului referitor la formarea şi 

utilizarea resurselor atrase de instituţie ale Direcţiei1 învăţăm ânt a Consiliului Raional 
Leova” a fost elaborat în temeiul art. 12 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul 
bugetar nr. 847-XII1 din 24 mai 1996, art. 6 al Legii privind finanţele publice locale nr. 
397-XV din 16.10.2003, în conform itate cu Regulamentul cu privire la gestionarea 
m ijloacelor atrase de instituţie ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin 
Ordinul M inisterului Finanţelor nr. 94 din 31.12.2004, cu m odificările şi completările 
ulterioare, în tem eiul art. 43 (2) şi art. 46 (1), (2) din Legea privind adm inistraţia publică 
locală nr. 436-XV1 din 28 decem brie 2006 şi ca urmare a punerii în aplicare a Ordinului 
M inisterului Econom iei şi Infrastructurii nr. 356 din 27.12.2019 cu privire la aplicarea 
tarifelor pentru efectuarea transportului. De asem enea în elaborarea proiectului de decizie 
s-a ţinut cont de num eroasele solicitări de acordare a unităţilor de transport pentru 
transportarea copiilor la diferite concursuri, activităţi cultural-sportive, cognitive şi 
excursii cât şi a adulţilor la diverse manifestaţii.

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elem entelor noi.
Proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulam entului referitor la formarea 

şi utilizarea resurselor atrase de instituţie ale Direcţiei învăţăm ânt a Consiliului Raional 
Leova” conţine date ce indică tariful pentru 1 km. Prin punerea în aplicare a prevederilor 
prezentului proiect de decizie se va satisface m ultitudinea de doleanţe cu referire la 
serviciile de transport, dar şi se va contribui la îm bunătăţirea stării tehnice a unităţilor de 
transport şi asigurarea siguranţei traficului rutier.

III. Consultarea publică a proiectului.
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiem brie 2008 privind 

transparenţa decizională, proiectul a fost plasat pe pagina web a Direcţiei învăţământ.
Proiectul deciziei se propune comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi 

ulterior propusă Consiliului Raional spre exam inare şi adoptare în şedinţă.

SefD ÎC R  Leova
5

A. G ospodinov

mailto:dgrilv@niail.ru
mailto:lgrilv@mail.ru


REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL LEOVA

PECnYBJIHKA MOJIflOBA 

PAHOHHblH COBET JIEOBA

proiect

din 10.12.2020
D E C I Z I A  nr.5.17

or.Leova

„ Cu privire la casarea unor mijloace fixe 
uzate, aflate la balanţa Direcţiei Asistenţă Socială şi 
Protecţia Familiei a Consiliului Raional Leova,,

în conformitate cu art.43, alin.(l) lit. c) a Legii 
locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul pri 
raportate la mijloace fixe aprobat prin Flotărîrea Guvern 
modificările şi completările ulterioare, demersul Direcţiei 
Familiei Leova nr.349 din 14.11.2020, în temeiul 
17.08.2020 al comisiei pentru casarea mijloacelor fixe 
actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, Consiliul

privind Administraţia publică 
ivind casarea bunurilor uzate, 
ului nr. 500 din 12.05.1998 cu 

Asistentă Socială si Protecţiei9 9 9

procesului verbal nr. 01 din 
ale DASPF Leova, Registrului 
Laional Leova.

D E C I D E :
l.Se permite Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familei a Consiliului Raional 

Leova, casarea mijloacelor fixe uzate cu termen de exploatare expirat (conform anexei 
nr.l) în sumă de 149641,49 lei, care sunt luate la evidenţă contabilă la Centrul de 
Asistenţă Socială de Plasament pentru copii s.Cupcui, deoarece nu mai pot fi reparate şi 
folosite.

2. Contabilului-şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a Consiliului 
Raional Leova va scoate din evidenţă contabilă mijloace

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în 
preşedintele Raionului Leova.

e fixe şi materialele uzate, 
sarcina dlui Nicolae Priţcan,

Preşedintele şedinţei9 5 9

Consiliului Raional Leova

Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul proiectul deciziei Consiliului raional 
„Cu privire la casarea bunurilor uzate,, 
aflate la balanţa Direcţiei Aistenţă Socială şi 

Protecţiei Familieiu CR Leova.

I .  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite. 
Proiectul deciziei,,Cu privire la casarea bunurilor uzate,,a fost elaborat ca

urmare a evaluării stării tehnice de către Comisia de casare a mijloacelor 
fixe.aprobată prin Ordinul şefului Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei 
a CR Leova nr.57-C din13.Q8.2020.L.uînd în consideraţie terminii de exploatare, 
examinarea bunurilor respective,comisia a stabilit că acestea s-au 
uzat,devenind nefuncţionale şi imposibil de reparat.Ulterior,după efectuarea 
controlului asupra scoaterii din exploatare a mijloacelopr fixe, au fost întocmite 
procesele -verbale de casare a mijloacelor fixe.

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.
Proiectul deciziei,,Cu privire la casarea bunurilor uzate,,se conţin în anexă lista 
bunurilor uzate nr. 1 ,în care sunt incluse date cu privire la data punerii în
funcţie,costul de întrare,durata de utilizare,uzura,valoarea contabilă şi gradul de 
uzare.Prin casarea bunurilor nominalizate se urmăreşte scoaterea de la
evidenţa contabilă ale acestora.

III. Consultarea publică a proiectului.
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional,proiectul a fost plasat pe pagina Web a
Consiliului Raional Leova.
Consultări publice ale proiectelor.
Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare 
şi propunerii Consiliului Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.


