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D E C I Z I E   nr. 1-6 

                         din  29 martie 2019 

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 alocat 2228,6 mii lei, inclusiv: 

   1) Consiliului raional 50,0 mii lei pentru realizarea Calendarului activităților 

sportive pe anul 2019. 

   2) Consiliului raional 200,0 mii lei pentru realizarea Programului 

manifestărilor culturale pe anul 2019. 

   3) Consiliului raional 130,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de publicitate. 

   4) Consiliului raional 54,0 mii lei pentru achitarea indemnizațiilor 

consilierilor raionali. 

   5) Consiliului raional 86,3 mii lei pentru acordarea premiilor anuale 

demnitarilor și funcționarilor publici din Aparatul Președintelui raionului și 

subdiviziunile Consiliului raional conform regulamentelor aprobate prin 

Deciziile respective ale Consiliului raional nr.2-6 și 2-7 din 16 aprilie 2015. 

   6) Consiliului raional 16,2 mii lei pentru acordarea burselor elevilor dotați. 

   7) Secției administrativ-militare 241,4 mii lei, inclusiv 43,8 mii lei pentru 

examinarea medicală a recruților, 15,0 mii lei pentru cheltuieli ce țin de 

activitatea secției, 60,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de întreținere, 31,2 

mii lei pentru măsuri și activități de încorporare, 91,4 mii lei pentru lucrări de 

reparație a birourilor. 

   8) Direcției asisitență socială, protecția familiei și a copilului 294,0 mii lei 

pentru procurarea unui automobil. 

   9) IMSP Centrul de sănătate Șoldănești 160,0 mii lei, inclusiv 15,0 mii lei 

pentru realizarea Programului teritorial HIV-SIDA, 50,0 mii lei pentru 

asigurarea copiilor cu amestecuri lactate, 50,0 mii lei pentru reparații capitale a 

OMF Cușmirca, 20,0 mii lei pentru reparația apeductului și a sistemului de 

canalizare a OMF Mihuleni, 10,0 mii lei pentru reparații curente a OMF 

Glinjeni, 15,0 mii lei pentru reparații interioare a OMF Cobîlea. 

  10) IMSP Centrul de sănătate Vadul-Rașcov 32,7 mii lei pentru schimbarea 

ferestrelor. 

  11) Consiliului raional 10,0 mii lei pentru procurarea unui computator la 

Secția economie. 
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  12) IMSP Spitalul raional Șoldănești 30,0 mii lei, inclusiv 10,0 mii lei pentru 

procurarea amestecurilor lactate, 20,0 mii lei pentru realizarea Programului 

teritorial de combatere a tuberculozei. 

  13) Consiliului raional 100,0 mii lei pentru contribuție la întreținerea Postului 

de salvatori și pompieri Vadul-Rașcov. 

  14) Consiliului raional 90,0 mii lei pentru achitarea indemnizației unice la 

pensionarea funcționarilor publici. 

  15) Consiliului raional 230,0 mii lei pentru achitarea indemnizației unice la 

expiraea mandatului de consilier. 

  16) Consiliului raional 250,0 mii lei pentru contribuție la achitarea lucrărilor 

de gazificare a Centrului comunitar din satul Cobîlea. 

  17) IP LT „Alexei Mateevici” 140,0 mii lei pentru achitarea serviciilor 

prestate de managerul de proiect în cadrul proiectului „Sporirea eficienței 

energetice la Liceul teoretic „Alexei Mateevici””. 

  18) IP Gimnaziul Dobrușa 74,0 mii lei, inclusiv 70,0 mii lei pentru procurarea 

cărbunelui, 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete. 

  19) Direcției învățămînt 12,0 mii lei pentru procurarea a trei tablete 

instituțiilor din subordine. 

  20) IP Gimnaziul Pohoarna 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete. 

  21) IP Gimnaziul Șestaci 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete. 

  22) IP Gimnaziul-grădiniță Glinjeni 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete. 

  23) IP Gimnaziul Climăuții de Jos 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete. 

  24) IP Gimnaziul Sămășcani 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete. 

  25) IP Gimnaziul Poiana 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete. 

  26) IP Gimnaziul Alcedar 4,0 mii lei pentru procurarea unei tablete.  

II.. Direcţia finanţe va aloca mijloacele specificate la p.1 alineatele 1)-16) ale 

prezentei Decizii în sumă de 1974,6 mii lei din contul soldului disponibil al 

bugetului raional iar cele de la alineatele 17)-26) în sumă de 254,0 mii lei din 

soldul disponibil al instituțiilor de învățămînt a componentei școlare. 

 

III. Asigurarea executării prezentei Decizii se asumă Preşedintelui raionului. 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                              L.Vidraşco 

 


