REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/39
din 18 august 2016
Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț
cu prevederile Legii bugetului de Stat
și unele redistribuiri în bugetul raional pe anul 2016
În temeiul art.81(1) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din
26 decembrie 2006, în baza art.61al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.11(3) și art.61 din Legea privind finanţele publice
locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din
01.07.2016, Hotarîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condițiile de
salarizare a personalului din unitațile bugetare (anexa nr.12), capitolului X din Setul
metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015, deciziei Consiliului raional Edineţ
nr.8/4 din 08 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea in lectura a doua a bugetului
raional Edinet pentru anul 2016, avizului comisiei consultative pentru economie, buget,
administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități şi ţinînd cont de solicitările
executorilor de buget, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. Se corelează decizia Consiliului raional Edineţ nr.8/4 din 08 decembrie 2015 ,,Cu
privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineț pentru anul 2016”
în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din
01.07.2016.
Se aprobă în variantă nouă anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3, anexa nr. 6, anexa
nr.7, anexa nr.10, anexa nr.11, anexa nr.12 la decizia Consiliului raional nr.8/4 din
08 decembrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional
Edineț pentru anul 2016”, precum urmează:
‐ indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 2016
(anexa nr 1.);
‐ componenţa veniturilor bugetului raional Edinet pentru anul 2016 (anexa nr.2);
‐ resursele şi cheltuielile bugetului
raional
Edinet conform clasificaţiei
funcţionale şi pe programe pentru anul 2016(anexa nr.3);
‐ transferuri de la bugetul de stat catre bugetul raional pe anul 2016 (anexa nr.6);
‐ resurse colectate aprobate de către instituţiile publice finanţate de la bugetul
raional pe anul 2016 (anexa nr.7);
‐ sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susţinere socială a populaţiei
pentru anul 2016 (anexa nr.10);
‐ bugetele instituțiilor de învațămînt secundar (anexa nr.11);
‐ repartizarea alocațiilor componentei raionale și fondul de educație incluzivă
(anexa nr.12);
2. Se micşorează alocațiile bugetare cu 359.5 mii lei de la urmatoarele programe
(Indexarea cu 6,5 la sută de la 01 aprilie 2016 a salariului cu indicele prețului de
consum a personalului salarizat conform RTU) în ordinea după cum urmează:
* 21.9 mii lei – Programul 0301 ”Exercitarea guvernării";
* 7.9 mii lei – Programul 0302 ”Servicii de supot pentru exercitarea guvernării";
* 2.7 mii lei – Programul 0501 ”Politici și managementul în domeniul bugetarfiscal";

* 3.1 mii lei – Programul 3104 ”Servicii de suport în domeniul apărării naționale";
* 2.6 mii lei – Programul 5101 ”Politici și managementul în domeniul
agriculturii";
* 7.4 mii lei – Programul 8603 ”Tineret”,
*6.2 mii lei – Programul 8801 ”Politici și managementul în domeniul educației";
* 14.5 mii lei – Programul 9006,,Protecție a familiei și copilului”;
* 293.2 mii lei – Programul 9010 ”Asistenta socială a persoanelor cu necesităţi
speciale”.
3. Se redistribuie alocațiile bugetare în sumă de 359.5 mii lei la urmatoarele
programe:
* 15.5 mii lei – Programul 5001 ”Politici și management în domeniul
macroeconomie și de dezvoltare a economiei” pentru desfăşurarea concursului
,,Cel mai bun antreprenor al anului 2015”,
* 5.0 mii lei – Programul 0301 ”Exercitarea guvernării” pentru concursul echipelor
sanitare din raion,
* 4.5 mii lei – Programul 0301 ”Exercitarea guvernării” pentru transportarea la
Chișinau a participanților la lichidarea consecinţelor catastrofei nucleare de la
Cernobîl (Ucraina),
* 1.6 mii lei – Programul 8602 ”Sport”, pentru plata serviciilor acordate de
fanfara din s.Şofrîncani în cadrul desfăşurării activităţii dedicate Zilei Sportului
2016,
*11.0 mii lei – Programul 0301”Exercitarea guvernării" pentru achitarea datoriei
creditoare pentru consumul de gaze naturale a serviciului ,,Nexus”,
*154.2 mii lei – Programul 0301 ”Exercitarea guvernării" inclusiv:
‐ 84.2 mii lei – pentru schimbul geamurilor la cladirea Consiliului raional,
‐ 70.0 mii lei – pentru procurarea mobilei,
* 11,5 mii lei – Programul 8801 ”Politici si managementul în domeniul educației”
procurarea a 460 agende personalizate pentru elevii claselor I;
* 12.8 mii lei – Programul 5101 ”Politici și managementul în domeniul
agriculturii" pentru totalurile concursului raional la recoltarea culturilor
cerialiere şi leguminoase din prima grupă anul 2016;
* 25.0 mii lei – Programul 3104 ”Servicii de suport în domeniul apărării
naționale”, pentru desfăşurarea activităţii consacrate aniversării a XXV de la
crearea Armatei Naţionale;
* 13,8 mii lei – Programul 0301 ”Exercitarea guvernării"– datoria faţă de Banca de
Economii S.A: aflată în proces de insolvabilitate (restanţa anului 2008);
* 3.0 mii lei – Programul 0301,”Exercitarea guvernării" pentru transportarea a 15
veterani de război şi a muncii la memorialul Şerpeni, raionul Anenii Noi pe data
de 24.08.2016 pentru comemorarea ostașilor căzuți în operațiunea militară IașiChișinău;
* 15.0 mii lei – Programul 0301 ”Exercitarea guvernării" în scopul procurării
materialelor ilustrative ce reprezintă raionul Edineţ pentru delegaţiile ce vizitează
Consiliul raional;
*17.0 mii lei – Programul 8019 ”Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în
domeniul sănătăţii" pentru proiectul Creșterea indicilor de eficienţă energetică a
IMSP,,Centrul de sanatate Edineţ” (expertiza tehnică a imobilului IMSP
”Centrul de Sănătate Edineţ),
* 33.0 mii lei – Programul 8019 ”Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în
domeniul sănătăţii" pentru proiectul ”Cresterea indicilor de eficienţă energetică
a IMSP ”Centrul de Sănătate Edineţ” (verificarea proiectului si a devizului de
cheltuieli),

* 35.9 mii lei – Programul 8019 ”Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în
domeniul sănătăţii" pentru proiectul Cresterea indicilor de eficienţă energetică a
IMSP,,Centrul de Sănătate Edineţ” (audit energetic),
* 0.7 mii lei – Programul 6401 ”Politici şi managment în domeniul transporturilor şi
infastructurii drumurilor” pentru proiectul ”Amenajarea parcării auto şi
reabilitarea drumului de acces la manastirea cu hramul ,,Nasterea Domnului” din
s.Zăbriceni (studiul de fezabilitate).
4. Se redistribuie alocațiile bugetare micşorînd Programul 8602 ,,Sport” cu 250.0 mii
lei.
Se alocă 250,0 mii lei primăriei Edineţ transfer cu destinaţie specială pentru
măsurile şi activităţile de interes comun în scopul susţinerii şi promovării sportului
printre tinerii din raion.
5. Se modifică – Programul 0301 ”Exercitarea guvernarii" micşorînd alocaţiile
bugetare în sumă de 2153,9 mii lei prin majorarea cu 1573, 9 mii lei în scopul
susţinerii proiectului ”Amenajarea parcării auto şi reabilitarea drumului de acces la
manastirea cu hramul ”Nasterea Domnului” din s.Zăbriceni (studiul de fezabilitate
94.9 mii lei, proiectul tehnic, inclusiv expertiza tehnică 1380 mii lei, verificarea
proiectului și a devizului de cheltuieli 99.0 mii lei), precum şi 330.0 mii lei pentru
proiectul Cresterea indicilor de eficienţă energetică a IMSP ”Centrul de Sănătate
Edineţ” (elaborarea proiectului tehnic), prin instituirea Subprogramului ”Cultele” în
cadrul Programului ”Cultura, cultele și odihna” cu alocarea mijloacelor financiare
în sumă de 250,0 mii lei.
6. Se permite benificiarilor Proiectelor Mecanismului Dezvoltării Nepoluate (Oficiul
Finanțarii de Carbon) de a deschide conturi de resurse colectate cu specificaţia
donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile
bugetare în suma de 109.3 mii lei (conform anexei nr.14).
7. Se permite Secției Economie de a deschide cont de resurse colectate cu specificaţia
donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne în suma de 6.5 mii lei.
8. Se abrogă anexă nr.1,anexa nr.2, anexa nr.3 , anexă nr.6, anexa nr 7, anexa nr.10,
anexa nr.11, anexa nr. 12 la decizia Consiliului raional Edineţ nr.8/4 din 08
decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional
Edinet pentru anul 2016”.
9. Beneficiarii de alocaţii sunt responsabili de utilizarea conform destinaţiei a
mijloacelor alocate respectînd prevederile cadrului legal cu prezentarea rapoartelor
financiare.
10. Direcţia Finanţe (dna Stela Botnaru) va efectua modificările în bugetul raional
conform prevederii prezentei decizii.
11. Preşedintele raionului (dl Iurii Garas), comisia de specialitate pentru economie,
buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri şi imunităţi vor asigura controlul
executării prezentei decizii.
12. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin transmiterea copiei:
‐ Preşedintelui raionului,
‐ Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat,
‐ Direcţiilor, secțiilor Consiliului raional.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Specialist principal Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 3/39
or. Edineț, 18 august 2016

Galina MOSORIC

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 2016
Denumirea indicatorului

Cod ECO

Total, lei

1

2
1

4
136651907
116140200

II. Cheltuieli, total
II.1 Cheltuieli, total
II.2 Active nefinanciare, total
III.Sold bugetar

2+3
2
3
1-(2+3)

136651907
112609787
24042120

IV. Sursele de finanţare a deficitului:
inclusiv conform clasificației economice (k3)
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

4+5+9

I. Veniturile, total
inclusiv transferuri de la bugetul de stat

561
910
930

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

2636956
-14049

Ion SAMSON
Stela BOTNARU
Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Componenţa veniturilor bugetului raional Edinet pentru anul 2016
Denumirea
Total venituri,
inclusiv:
-taxa pentru apă
-taxa prntru lemnul eliberat pe picior
-taxa pentru extragerea mineralelor utile
- amenzile şi sancţiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul II
- Încasari de la prestarea servicilor cu plată
- donațiile voluntare interne pentru instituțiile bugetare
-plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public
- taxa de la cumpararea valutei străine de catre persoanele fizice în casele de
schimb valutar
- impozitul pe venitul reţinut din salariu
- taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele înmatriculate în RM
Transferuri de la bugetul de stat
inclusiv:
-Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar,secundar general, special
-Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul II pentru asigurarea și asistenţa socială
-Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul II
-Transferuri din fondul republican de sustinere a populației
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei (redistribuit)
Transferuri curente acordate cu destinație generală între bugetele locale de nivelul
II si bugetele locale de nivelul I în cadrul unei UAT

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

Cod ECO (k6)

Suma, lei
136651907

114611
114613
114612
143120
142310
144114
142320

550000
10000
300000
200000
213800
235800
302500

142245

200000

111110
114633

9626700
6500000
116140200

191111

89578900

191112

2923700

191131

20329700

191310
910000

3307900
2622907

293131

-250000

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Edinet conform clasificaţiei
funcţionale şi pe programe pentru anul 2016
Denumirea
Cheltuieli recurente, în total
cheltuieli de personal, în total
investiţii capitale, în total

Cod

3192

Grupa principala 01,,Servicii de stat cu destinație generală"
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritaţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
301,,Exercitarea guvernării"
302 ,,Servicii de suport pentru exercitarea guvernării"
0501,,Politici si management în domeniul bugetar fiscal"
802 ,,Gestionarea fondurilor de rezerva şi de intervenţie"
Grupa principala 02,,Apararea naţională”
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
3104,,Servicii de suport în domeniul aparării naţionale

01.

Grupa principală 03 ,,Ordinea publică și securitatea națională
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritaţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
3502,, Servicii de suport în domeniul afacerilor interne
Grupa principală 04 ,,Servicii în domeniul economiei
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorităţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
program:
5001,,Politici si management in domeniul macroeconomie si de dezvoltare a
economiei
5101,,Politici si management in domeniul agriculturii
6101,,Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor
6401,,Politici si management in domeniul transporturilor si infastructurii
drumurilor

03.

Grupa principala 07,,Ocrotirea sanatatii
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritaţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
8018,,Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii
8019,,Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul sanatatii
Grupa principala 08,,Cultura,sport,tineret,culte si odihna
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritaţi /instituţii bugetare
Cheltuieli, total
8501 ”Politici si management in domeniul culturii”
8502 ”Dezvoltarea culturii”
8503 ”Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national”

1
2
01.
02.
01.
02.
02.
1
2
04.

1
2
02.
04.

Suma , lei
136651907
84075400
1990500

6898964
6698964
200000
6898964
4706664
277700
1414600
500000
453900
453900
453900
453900

240000
240000
240000
240000

1
2

10557941
10476441
81500
10557941

01.
01.
01.

362800
1037041
402200

01.

8755900

7
1
2
18
19
08.
1
2
01.
02.
03.

2165900
2165900
2165900
200000
1965900
2610000
2610000
2610000
321200
245700
698400

8508 ”Cultele”
8602 ”Sport”
8603 ”Tineret”
Grupa principala 09,,Invatamint
Resurse,total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritaţi /instituţii bugetare
Cheltuieli ,total
8801,,Politici si management in domeniul educatiei"
8804,,Invatamint gimnazial"
8806,Invatamint licial"
8813,,Servicii generale in educatie"
8814,,Educatia extrascolara si sustinerea elevilor dotati"
8815,,Curriculum"
Grupa principala 10,,Protectia sociala
Resurse,total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritaţi /instituţii bugetare
Cheltuieli ,total
9001,,Politici si management in domeniul protectiei sociale"
9010,,Asistenta sociala a persoanelor cu necesitati speciale"
9006,,Protectia a familiei si a copilului"
9012,,Protectia sociala in cazuri excepcionale"
9019,,Protectia sociala a unor categorii de cetateni'

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

250000
214400

02.
03.
09.

880300
94633828
94178228
455600
94633828,0
1467668
53687238
35766522
1756400
1832900
123100

1
2
01.
04.
06.
13
14
15
10

19091374
19076374
15000
19091374
827400
12788220
1752500
3513054
210200

1
2
01.
10
06.
12
19

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

Anexa nr. 6
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul raional pe anul 2016
Nr.

1

2

3

4

Transferuri
Total
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul II
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar,primar,secundar general,special şi
complementar(extrascolar), inclusiv:
Transferuri categoriale
Odihna de vară
Olimpiade
Dejun cald
Limbi minorităţi naţionale
Curriculum(examene)
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenţa specială, inclusiv :
Indemnizatii pentru copiii adoptaţi si cei aflaţi sub tutela/curatelă
Compensaţii pentru servicii în transport
Susţinerea tinerilor specialişti
- Transferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

suma lei
116140200
20329700

89578900
83296700
1631100
23000
3642200
862800
123100
2923700
674100
2039400
210200
3307900

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

Anexa nr. 7
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Resurse colectate aprobate de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional pe
Nr. d/o
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.

Denumirea instituţiei şi a tipurilor de mijloace speciale
Aparatul preşedintelui
- Incasari de la prestarea servicilor cu plată
-Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public
Direcţia Educatiei
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public
- Incasari de la prestarea servicilor cu plată
Donațiile voluntare interne pentru institutiile bugetare
Directia asistenta sociala si protectia familiei
- Incasari de la prestarea servicilor cu plată
Direcţia agricultură relatii funciare şi cadastru
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public
Sectia Economie
Donatiile voluntare interne pentru institutiile bugetare
TOTAL

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

Suma preconizată spre încasare, lei
200000
20000
180000
455600
47500
178800
229300
15000
15000
75000
75000
6500
6500
752100

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

Anexa nr. 10
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susţinere socială a populaţiei
pentru anul 2016
cod
Total venituri, dintre care
transferuri din fondul republican de sustinere sociala a populatiei
trasferuri de la casele de schimb valutar
total cheltuieli

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

191310
142245

suma,lei
3507900
3307900
200000
3507900

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

Anexa nr. 11
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Bugetele institutiilor de invatamint secundar pentru anul 2016
Denumirea instituției
Liceul "M.Eminescu"
Liceul "Pan Halippa"
Liceul "D.Cantemir"
Liceul V.Suhomlinschi"
Liceul "M.Sadoveanu"
Liceul "S.Kovalevschi"
Liceul Feteşti
Liceul Gordineşti
Liceul "V.Topală" Zăbriceni
Gimnaziul Edineţ
Gimnaziul Hlinaia
Gimnaziul Alexandreni
Gimnaziul Brătuşeni
Gimnaziul Trinca
Gimnaziul Alexeevca
Gimnaziul Brînzeni
Gimnaziul Burlăneşti
Gimnaziul Bădragii Noi
Gimnaziul Bădragii Vechi
Gimnaziul Brătuşenii Noi
Gimnaziul Cupcini
Gimnaziul Cepeleuţi
Gimnaziul Corpaci
Gimnaziul Chiurt
Gimnaziul Constantinovca
Gimnaziul Cuconeştii Noi
Gimnaziul Chetroşica Nouă
Gimnaziul Gaşpar
Gimnaziul Goleni
Gimnaziul Hancăuţi
Gimnaziul Hincăuţi
Gimnaziul Lopatnic
Gimnaziul Parcova
Gimnaziul Ruseni
Gimnaziul Rotunda
Gimnaziul Stolniceni
Gimnaziul Şofrîncani
Gimnaziul Terebna
Gimnaziul Tîrnova
Gimnaziul Viişoara
Gimnaziul Volodeni
Directia Educatiei
Serviciul psihopedagogic
Total

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

Cod_inst
13493
13494
13495
13496
13497
13499
13521
13501
13506
13541
13547
13636
13520
13518
13687
13522
13658
13644
13557
13696
13730
13743
13627
13680
13700
13555
13746
13713
13692
13709
13548
13707
13718
13542
13650
13675
13741
13710
13664
13552
13639
03785.
13481

Bugetul lei
5621601
5032300
3170874
4283971
3224162
2869200
3455047
4758323
3193900
4683696
1882483
1110140
3930982
3202362
801045
1302364
2233031
1259200
726000
695900
1434441
1708314
1810277
952951
1045200
2040899
924038
1886029
1097654
1160967
1486429
1296990
2015198
1812660
1033668
1352744
1997333
1464649
2355800
1438700
1435794
44712
2200
89234228

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

Anexa nr. 12
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Repartizarea alocatiilor componentei raionale si fondul de educatie incluziva
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Denumirea institutiei
Liceul “M.Eminescu”
Liceul “Pan Halippa”
Liceul “ D.Cantemir”
Liceul “V.Suhomlinschi”
Liceul “ M.Sadoveanu”
Liceul “ S.Kovalevschi”
Liceul “Fetesti”
Liceul “ Gordinesti”
Liceul “ V.Topala Zabriceni”
Gimnaziul Edinet
Gimnaziul Hlinaia
Gimnaziul Alexandreni
Gimnaziul Bratuseni
Gimnaziul Trinca
Gimnaziul Alexeevca
Gimnaziul Brinzeni
Gimnaziul Burlanesti
Gimnaziul Badragii Noi
Gimnaziul Badragii Vechi
Gimnaziul Bratusenii Noi
Gimnaziul Cupcini
Gimnaziul Cepeleuti
Gimnaziul Corpaci
Gimnaziul Ghiurt
Gimnaziul Constantinovca
Gimnaziul Cuconestii Noi
Gimnaziul Chetrosica Noua
Gimnaziul Gaspar
Gimnaziul Goleni
Gimnaziul Hancauti
Gimnaziul Hincauti
Gimnaziul Lopatnic
Gimnaziul Parcova
Gimnaziul Ruseni
Gimnaziul Rotunda
Gimnaziul Stolniceni
Gimnaziul Sofrincani
Gimnaziul Terebna
Gimnaziul Tirnova
Gimnaziul Viisoara
Gimnaziul Volodeni
TOTAL

Componenta raionala
Transportarea
Camin lei
elevilor lei

Fondul de
educatie
incluziva lei
54500

672200
58800
62900
62900
54700
56700
58800
21000
60800

142400
142400

62900
60800
44100
25400
25400

141400

60800
44100
56700
15700

142400

56700
38000

142400

42500
50600
62900
54700
28400
27400
28700

141400

852400

672200

54700
42600
60800
1435000

Nota: conform anexei nr. 2 la HG 868 din 08.10.2014 Mijloacele financiare din component UAT in suma de 22.9
(5766.4-141.7 (educatia incluziva)-31.8-5570.0) mii lei cor fi repartizate pentru imbunatatirea conditiilor de educatie
in baza deciziilor ulterioare dupa prezentarea devizelor de cheltuieli a institutiilor .

Secretarul Consiliului raional Edinet
Contrasemnat:
Șef Direcției Finanțe

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

Anexa nr. 14
la decizia Consiliului raional Edinet
nr.3/39 din 18 august 2016

Benificiarii Proiectelor Mecanismului Dezvoltării Nepoluate
(Oficiul Finantarii de Carbon)
Beneficiar
Localitatea
Suma, mii lei
Gimnaziul Chetrosica Noua
Chetrosica Noua
42.0
Gimnaziul Gaspar
Gaspar
20.0
Gimnaziul Lopatnic
Lopatnic
31.0
Gimnaziul Terebna
Terebna
6.1
Gimnaziul Sofrincani
Sofrincani
5.6
Gimnaziul Badragii Vechi
Badragii Vechi
4.6
Total
109.3

Secretarul Consiliului raional
Contrasemnat:
Şef Direcţiei Finanţe

Ion SAMSON
Stela BOTNARU

