
N O T Ă  informativă
la proiectul de deicizia nr. 7.24 „Cu privire la modicarea 

deciziei Consiliului Raional nr. 5.9 din 10 decembrie 2020 
„Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2021"

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizienr. 7.24 „Cu privire la modicarea deciziei Consiliului 
Raional nr. 5.9 din 10 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe 
anul 202 Feste Direcţia Finanţe, care a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 28 al Legii 
privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003.

Principalele prevederi ale proiectului
Prezentul proiect de decizie stabileşte modificarea şi completarea deciziei „Cu privire la 

aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2021" şi anume:

Se micşoreă părţile de venit şi cheltilei a bugetului după cum urmează:
La funcţia 0912 8803 00200; 0921 8804 00201; 0921 8806 00203:
In rezultatul analizei efectuate şi avînd în vedere că în unele instituţii de învăţământ 

instruirile elevilor sunt organizate parţial Online, derulează lucrări de construcţie, s-a micşorat 
numărul elevilor care vor să se alimenteze contra plată, a fost recalculate alocaţiile preconizate 
pentru alimentatea elevilor contra plată în anul bugetar pe perioada 01.09.2021-31.12.2021.

La cod ECO 142310 Servicii cu plata:

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Norma de
alimentaţie
Lei

Zile de 
alimentare

Numărul 
de elevi

Suma.
Lei

1 LT Mihai Eminescu 13,45 80 85 91500
2 LT Constantin Spalaru -clase 

primare
2,20 80 165 29040

3 LT Constantin Spataru clase V- 
XII

13,00 80 37 39160

4 Gimnaziul Cneazevca 10,80 80 5 5000

în legătură cu situaţia pandemica si deciziile Comisiei extraordinare cu privire la petrecerea 
secţiilor sportive la aer liber şi neutilizarea sălilor sportive din cadrul instituţiilor de invatamint, 
lucrărilor de raparatie a edificiilor instituţiilor de învatamint, au fost recalculate veniturile pentru 
perioada 01.09.2021-31.12.2021

La cod ECO 142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Destinaţia Suma.
Lei

1 LT Constantin Spataru Arenda incaperii agenţilor economici 35000
2 LT Lucian Blaga Arenda sălii sportive 1400
3 LT Grigore Vieru Arenda sălii sportive 18300
4 Gimnaziul Cazangic Arenda sălii sportive 700
5 Gimnaziul Tigheci Arenda sălii sportive 1700
6 SP Bestemac Arenda încăperii 4000

/ l



Se măreşte partea de venit a bugetului şcolilor primare la compartimentul Venituri colectate 
din incasarea veniturilor pentru servicii comunale :

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Destinaţia Suma.
Lei

1 Şcoala Primara Baius Pentru energie electrica 2000
2 Şcoala primara Sarata Rezesi Pentru energie termica 1000

La funcţia 0922 8806 00204
în legătură cu reamplasarea Scolii de Arte în altă locafiune, au fost recalculate veniturile 

căminul de elevi pentru perioada de 01.09.2021-31.12.2021. Ca urmare veniturile planificate se 
micşorează cu 6400 lei.

La cod ECO 142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Destinaţia
Suma.
Lei

1 Căminul de elevi Servicii comunale 6400

La funcţia 0950 8814 00211:

în legătură cu situaţia pandemică din ţară. şi în conformitate cu decizia comisiei 
extraordinare de sănătate publică, Tabara de odihnă in Sarata Nouă si-a reluat activitatea cu 50 
% din capacitatea instituţiei, respectiv foi de odihnă nu s-au realizat în numărul planificat şi ca 
rezultat nu s-au încasat veniturile.

Se micşorează:
La cod ECO 142310 Semen cu plata

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei
Numărul foi 

de odihnă
Costul foi de 

odihnă 
Lei

Suma
Lei

1 Tabara de odihnă şi intremare a 
sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din 
s. Sărata Nouă

54 1333 72700

La cod ECO 142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

Nr.
d/o Denumirea instituţiei Destinaţie Suma lei

1 Tabara de odihnă şi intremare a sănătăţii 
copiilor şi adolescenţilor din s. Sărata Nouă Arenda cantinei 3000

Se micşorează partea de venit şi cheltuieli la compartimentui „Servicii de suport p/u 
executarea guvernării” cu 290,0 mii le i, pe motivul că agentul economic a reziliat contractul de 
arendă a spaţiului pentru cazare a lucrătorilor.

Informaţia se prezintă în anexa nr. I şi 2 la proiectul de decizie.



Se modifică:
anexa nr.3 „ Redistribuirea alocaţiile aprobate între grupe funcţionale şi programe" a fost 
întocmită în baza demersrilor parvenite de la direcţiile subordonate CR. pentru efectuarea 
cheltuililor necesare de respectarea cerinţelor şi condiţiilor de muncă în instituţii. Informaţia se 
prezintă în anexa.

anexa nr.4 „Redistribuirea alocaţiilor aprobate pe anul 2021 din Fondul pentru Educaţie 
Incluziva” a fost întocmită în baza demersului parvenit de la Direcţia învăţământ, pentru 
redistribirea unităţilor de cadru didactic de sprigin şi a cheltuielilor de personal între instituţiile 
de învăţământ în dependenţă de numărul elevilor cu grad de dizabilitate. Informaţia se prezintă în 
anexa.

anexa ni\ 5 „Redistribuie alocaţiile aprobate pe anul 2021 între instituţii de învăţămînt, pentru 
acordarea dejunului cald elevilor claselor I -  IV  a fost întocmită în baza demersului parvenit 
de la Direcţia învăţământ pe motiv câ micşorat sau sa majorat numărul elevilor în clasele 
primare. Deorece alocaţiile sînt cu destinaţie specială, se rdistribue în strictă norma de 
alimentaţie pentru un elev. Informaţia se prezintă în anexa.

anexa nr. 6 „Redistribuie alocaţiile aprobate pe anul 2021 între instituţii de învăţămînt, pentru 
alimentarea elevilor claselor V -  IX, transportaţi la şcolile de circumscripţie” a fost întocmită în 
baza demersului parvenit de la Direcţia învăţământ pe motiv câ micşorat sau sa majorat 
numărul elevilor transportaţi la şcoala de circumscripţie. în cazul cînd numărul elevilor 
transportaţi se micşorează, mijloacele financiare se retag şi se alocă la instituţiile de învăţământ, 
la care sa majorat numărul elevilor transportaţi. Informaţia se prezintă în anexa.

anexai nr.7 „Efectivul-limită de personal pe autorităţi/instituţii bugetare finanţate din bugetul 
Consiliului Raional pe anul 2021”
Modificarea cheltuielilor de personal a parvenit ca urmare a redistribuirilor din anexele 3; 4 de 
la prezentul proiect de decizie şi a deciziei ” Repatizarea mijloacelor financiare din componenta 
raională pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general". Informaţia se prezintă în 
anexa.

Anexa nr.8 „Programul pentru repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2021” 
(anexa nr. 11).
Se micşorează alocaţiile preconizate în conformitate cu Acordul adiţional de micşorare a 
contractul pentru întreţinerea drumurilor publice locale, pe motiv că pînă la data 01.01.2021 
agentul economic n-a realizat condiţiile contractului după cum urmează:

pct. 1.2 pentru ..Lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere” cu 30 mii lei (nu
au fost executate);

pct. 1.3 pentru „întreţinerea pe timp de iarnă” cu 100 mii lei (din suma preconizată 
pentru întreţinerea pe timp de iarnă au rămas suma de 200 mii lei);

pct. 1.4 pentru ..Defrişarea arborilor şi tufişurilor de pe acostament în zona de proiecţie a 
drumurilor locale cu scoaterea rădăcinilor” cu 200 mii lei (nu au fost executate);

pct. 1.5 pentru „Reparaţii curente a drumurilor publice” cu 723,65 mii lei (nu au fost 
executate lucrări de reparaţie din piatră spartă);

pct.3.1 pentru „Controlul de autor la executarea lucrărilor” cu 10,64 mii lei, se exclude deoarece 
se va achita în anul 2022 pe toată suma contractului pentru construcţia drumului local din 
s.Tomai, în urma înţelegerii cu autorul de proiect;
pct.3.2 pentru „Controlul de autor la executarea lucrărilor” cu 3 mii lei, se exclude deoarece se 
va achita în anul 2022 pe toată suma contractului pentru construcţia drumului local din 
s. Bulgărica, în urma înţelegerii cu autorul de proiect);



Şi se majorează
pct. 1.1 pentru „întreţinerea de rutină a drumurilor” cu 330 mii lei ( au fost executate mai 

multe lucări la reparaţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (plombare);
pct. 3.1 (se adaugă) pentru elaborarea Proectului de Execuţie pentru reamplasarea linie 

de electricitate aeriană LEA-0,4kV cu 30 mii lei;
pct. 3.3 pe obiectul„ Construcţia drumului de acces spre s. Hîrtop, r-nul Leova” cu 700,2 

mii lei, inclusiv pentru cheltuieli pentru supraveghere tehnică la executarea lucrărilor cu 9,49 
mii lei, deoarece va fi executată suma totală a contractului pentru contrucţia drumului din 
s.Hîrtop în a. 2021;

Modificările se prezintă în anexa.

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul raional. Se micşorează Bugetul aprobat la partea de venituri şi cheltuili 
cu suma de 957,9 mii lei

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie necesita modificarea şi completarea deciziei Consiliului Raional nr. 5.9 din 
10 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2021”.

Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 
proiectul deciziei a fost plasat pe pagina \/eb a Consiliului raional.

Şef Direcţie Finanţe Mana DUBCEAC


