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DECIZIE nr. 2-4                                            
                                                                 din  06.06. 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 DECIDE: 

I. De alocat 2030,6 mii lei, inclusiv: 

   1) Consiliului raional 74,1 mii lei pentru procurarea instrumentelor muzicale Fanfarei „Dumbrava”. 

   2) Direcției asistență socială, protecția familiei și  copilului 93,0 mii lei, inclusiv 17,3 mii lei pentru luarea 

la evidență, deservirea lunară și expertiza tehnică a ascensorului, 6,2 mii lei pentru reparația țevilor de 

canalizare, sistemului de încălzire și aprovizionare cu apă potabilă, 69,5 mii lei pentru întreținera a 3,0 unități 

de asistenți personali. 

  3) IMSP „Spitalul raional Șoldănești” 160,0 mii lei pentru reparația capitală a blocului sanitar și a 

saloanelor de supraveghere a pacienților din Secția de primire. 

  4) IMSP „Centrul de sănătate Șoldănești” 12,1 mii lei pentru lucrări de reparație capitală la OMF Cușmirca. 

  5) IMSP „Centrul de sănătate Cotiujenii Mari” 35,0 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect a 

schimbării acoperișului OS Rogojeni. 

   6) Consiliului raional 30,0 mii lei pentru achitarea contribuției la pregătirea sărbătorii Fericitei Agafia în 

Sf.Mănăstire Cușilăuca. 

7) Consiliului raional 70,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de iluminare stradală în satul 

Șipca. 

  8) Consiliului raional 70,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de iluminare stradală în satul 

Mihuleni. 

  9) Consiliului raional 150,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de iluminare stradală în satul 

Cușmirca. 

 10) Consiliului raional 70,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de iluminare stradală în satul 

Glinjeni. 

 11) Consiliului raional 135,0 mii lei, inclusiv 100,0 mii lei pentru achitarea contribuției la lucrările de 

scimbare a ușilor și ferestrelor la Casa de cultură și a ferestrelor la grădinița de copii „Romanița” din satul 

Răspopeni, 35,0 mii lei pentru contribuție la susținerea participării echipei de fotbal din satul Răspopeni în 

divizia B. 

 12) Consiliului raional 300,0 mii lei pentru pentru achitarea contribuției la lucrările de schimbare a 

bordurilor în orașul Șoldănești pe strada Victoriei. 

 13) Consiliului raional 80,0 mii lei pentru achitarea contribuției la reparația drumurilor locale din satul 

Pohoarna. 

 16) Consiliului raional 150,0 mii lei pentru achitarea contribuției la proiectul de construcție a rețelei de 

aprovizionare cu apă potabilă a satului Cotiujenii Mari. 

  17) Consiliului raional 144,0 mii lei pentru achitarea elaborării documentației de proiect pentru construcția 

unui teren de fotbal cu înveliș artificial în orașul Șoldănești. 

  18) IP „Gimnaziul Alcedar” 118,6 mii lei pentru procurarea combustibilului pentru încălzire. 

19) IP „Gimnaziul Găuzeni” 338,8 mii lei pentru procurarea construcția blocului sanitar în interiorul școlii. 

II Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la p.1 alineatele 1)-17) ale prezentei Decizii în sumă de 

1573,2 mii lei din contul soldului disponibil al bugetului raional, iar cele de la alineatele 18) și 19)  în sumă 

de 457,4 mii lei din soldul disponibil al instituțiilor de învățămînt a componentei școlare. 

III. Asigurarea executării prezentei Decizii se asumă Preşedintelui raionului. 

Secretarul Consiliului                                                                                      L.Vidraşco  

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                                                             V.Coreţchi  

Şef DF                                                                                                                                      Iu.Prisăcari             
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Notă informativă  

la proiectul Deciziei privind alocarea mijloacelor din soldul disponibil  

 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Președintele raionului, Direcția Finanțe, Direcția învățămînt 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Demersurile unor primării de a contribui la realizarea unor proiecte în derulare în localitățile 

administrate, precum și demersurile unor unstituții, inclusiv și de învățămînt, întreținute din bugetul 

raional cu deficit bugetar, impun alocarea de mijloace suplimentare pentru realizarea obiectivelor 

invocate. Astfel, în conformitate cu prevederile art.43(2), art.46 ale Legii nr.436/2006 privind 

administrația publică locală și art.27 al Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale este 

necesar de rectificat bugetul raional la venituri și cheltuieli cu suma de 2030,6 mii lei. În urma 

adoptării prezentei Decizii și operarea  modificărilor de rigoare în sistemul informațional,  primăriile 

date vor putea beneficia de contribuțiile solicitate, iar instituțiile de mijlocele insuficiente pentru 

activitate. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul act nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Conform prevederilor art.27 al Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale în acest caz este 

necesar de rectificat bugetului raional atît la partea de venituri cît și la partea de cheltuieli cu suma 

solicitată. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Primăriile date vor beneficia de contribuții la implimentarea diferitor proiecte, iar instituțiile de 

mijlocele suplimentare în sumă totală de 2030,6 mii lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul Deciziei a fost avizat 

de către Direcția Finanțe, specialistul principal în probleme juridice, secretarul Consiliului raional. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența procesului decizional, 

proiectul dat este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md, la 

directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.  

8. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus 

expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice, Aparatul preşedintelui. 

Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, 

Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale și Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar –fiscale nr.181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică 

legislativă.  

9. Constatările altor expertize 

Proiectul deciziei este prezentat comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi este propus 

Consiliului raional pentru examinare şi adoptare. 
 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                                 Iurii PRISACARI 
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