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D E C I Z I E   nr. 5-2 

                                                                                din 7 decembrie 2017 
 

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 Şoldăneşti DECIDE: 

 

I.De trecut la cont alocațiile neutilizate în sumă de 1390,0 mii lei, inclusiv: 

1) 90,0 mii lei, alocați conform Deciziei Consiliului    raional  nr.1-4 din 22.02.2018 

pentru realizarea măsurilor sportive. 

2) 1300,0 mii lei, alocați conform Deciziei Consiliului    raional  nr.2-4 din 

24.05.2018 pentru construcția gazoductului cu presiune înaltă Salcia - Climăuții de 

Jos - Vadul Rașcov. 

II. De alocat 993,7 mii lei, inclusiv: 

1) 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic beneficiarilor Azilului de 

bătrîni din or. Șoldănești cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  

2) 6,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic veteranilor celui de al II-lea 

război mondial din raionul Șoldănești cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  

3) 8,6 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic, a cîte 100 lei fiecăruia, 

pensionarilor Inspectoratului de Poliție Șoldănești în legătură cu aniversarea a 

XXVIII-a de la crearea Poliției Naționale. 

4) 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-lui Bodarev Fiodor din satul 

Cușmirca pentru tratament medical. 

5) 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Condrea Elisaveta din 

orașul Șoldănești pentru tratamentul medical al feciorului. 

6) 8,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Guzun Violeta din orașul 

Șoldănești pentru tratamentul medical al feciorului. 

7) 1,5 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Coșman Maria din satul 

Alcedar pentru tratamentul medical al mamei. 

8) 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Bliuc Svetlana din orașul 

Șoldănești pentru tratamentul medical al feciorului. 

9) 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Tihon Nina din orașul 

Șoldănești pentru tratament medical. 

10) 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Gavrilița Maria din satul 

Socol pentru tratamentul medical al feciorului. 

11) 20,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil a Secției situații excepționale și a 

Posturilor de pompieri și salvatori. 

12) 60,0 mii lei pentru achitarea contribuției la efectuarea lucrărilor de geodezie la 

blocul locativ de pe strada Jucov din orașul Șoldănești. 

13) 4,0 mii lei pentru achitarea serviciilor cadastrale prestate Consiliului raional.  

14) 3,0 mii lei pentru confecționarea costumelor și reparația instrumentelor Fanfarei 

„Dumbrava”. 

15) 60,0 mii lei pentru achitarea contribuției la reparația bisericii din satul Răspopeni. 

16) 35,6 pentru achitarea lucrărilor de proiectare a reparației capitale a acoperișului și 

termoizolarea pereților la Oficiul medicilor de familie Găuzeni. 

 



17) 60,0 mii lei pentru achitarea contribuției la reparația capitală a clădirii primăriei 

Dobrușa. 

18) 50,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul privind sistemul de încălzire a 

Casei de cultură din satul Climăuții de Jos. 

19) 100,0 mii lei pentru achitarea contribuției la gazificarea clădirii primăriei Cotiujenii 

Mari. 

20) 14,2 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de cancelarie și gospodărie ale Direcției 

asistență socială, protecția familiei și a copilului. 

21) 12,0 mii lei IP Gimnaziul Olișcani pentru executarea lucrărilor de reparație a rețelei 

electrice la cazangeria instituției. 

22) 60,0 mii lei IP Liceul teoretic „A. Mateevici” pentru procurarea a șase seturi de 

roboți. 

23) 20,9 mii lei IP Gimnaziul Climăuții de Jos pentru achitarea salariului. 

24) 30,0 mii lei IP Complexul educațional Gimnaziul-grădiniță Salcia pentru 

procurarea combustibilului. 

25) 13,4 mii lei IP Complexul educațional Gimnaziul-grădiniță „Mihai Volontir” 

pentru achitarea salariului. 

26) 87,2 mii lei IP Gimnaziul Pohoarna pentru achitarea salariului. 

27)  219,7 mii lei IP Gimnaziul Sămășcani pentru achitarea salariului și alte cheltuieli 

curente. 

28) 57,6 mii lei IP Gimnaziul Poiana pentru achitarea salariului și procurarea 

combustibilului. 

29) 40,0 mii lei IP Gimnaziul Dobrușa pentru procurarea combustibilului. 

 

III.De operat modificări în Decizia Consiliului raional nr.2-4 din 24 mai 2018 „Cu privire la 

alocarea mijloacelor din soldul disponibil” după cum urmează: 

1) Textul subpunctului 1.10) se substituie cu textul „IMSP „Centrul de Sănătate 

Cotiujenii Mari” 175,0 mii lei pentru reparații curente și capitale ale clădirilor 

centrului”. 

2) Textul subpunctului 1.24) se substituie cu textul „Consiliului raional 30,0 mii lei 

pentru achitarea contribuției Primăriei satului Cobîlea la reparația construcției 

auxiliare a Bisericii „Schimbarea la față””. 

IV.Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la p.2 alineatele 1)-20) ale prezentei 

Decizii în sumă de 452,9 mii lei din contul soldului disponibil al bugetului raional iar cele 

de la alineatele 21)-29) în sumă de 540,8 mii lei din soldul disponibil al instituțiilor de 

învățămînt a componentei școlare. 

V.  Asigurarea executării prezentei Decizii se asumă   Preşedintelui raionului. 

 

Secretarul   

Consiliului raional                                                                        L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                      V.Coreţchi 

Şef Direcţie Finanţe                                                                      Iu.Prisăcari 

 

 


