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D E C I Z I E    nr. 4-4 

 

         din 27 septembrie 2018 

Cu privire la alocarea mijloacelor 

  din soldul disponibil 

 

              În temeiul art.43 al.(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi conform art.27 al Legii 

Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice 

locale, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. De alocat 1614,1 mii lei, inclusiv: 

   1) IMSP „Centrul de Sănătate Vadul-Rașcov” 23,5  mii lei pentru 

procurarea unei centrifugi la laborator. 

   2) IMSP „Centrul de Sănătate Olișcani” 150,0 mii lei pentru achitarea 

contrubuției la Proiectul CNAM „Reparația acoperișului clădirii blocului 

A a Centrului de Sănătate Olișcani”. 

   3) IMSP „Centrul de Sănătate Răspopeni” 20,0  mii lei pentru reperații 

curente a clădirilor. 

   4) Consiliului raional 100,0 mii lei pentru achitarea contribuției la 

Proiectul privind iluminarea stradală a satului Chipeșca.   

   5) Consiliului raional 60,0 mii lei pentru achitarea contribuției la 

Proiectul privind instalarea gardului din parcul satului Poiana. 

   6) Consiliului raional 100,0 mii lei pentru achitarea contribuției la 

profilarea drumurilor în orașul Șoldănești. 

   7) Consiliului raional 300,0 mii lei pentru achitarea contribuției la 

gazificarea Casei de cultură din satul Cobîlea. 

   8) Consiliului raional 250,0 mii lei pentru achitarea contribuției la 

construcția blocului sanitar al grădiniței-creșă „Albinuța” din satul 

Răspopeni. 

   9) Consiliului raional 200,0 mii lei pentru construcția trotuarului pe 

str.31 August,  orașul Șoldănești,  

 10) IP „Gimnaziul Cușmirca” 22,5 mii lei pentru confecționarea și 

montarea garderobei pentru elevi. 

 11) IP „Gimnaziul „Grigore Eftodiev”” din satul Șestaci 338,1 mii lei, 

inclusiv 293,1 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de personal pe lunile 

septembrie-noiembrie 2018 și 45,0 mii lei pentru procurarea 

combustibilului. 

 



 12) IP „Gimnaziul Șămășcani” 50,0 mii lei pentru achitarea consumului 

de gaze în perioada de încălzire. 

 

II. Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la p.1 alineatele 1)-5) 

ale prezentei Decizii în sumă de 353,5 mii lei din contul soldului 

disponibil al bugetului raional, iar cele de la alineatele 6) și 7) în sumă 

de 360,6 mii lei din soldul disponibil al instituțiilor de învățămînt a 

componentei școlare. 

 

III. Asigurarea executării prezentei Decizii se atribuie Preşedintelui 

raionului, dnei Rotundu Svetlana 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                A.Cuceinic 

Contrasemnat: 

Secretarul  

Consiliului raional                                                                         L.Vidraşco 

 

 


