Republica Moldova

Республпка Моlцова

Consiliul raional Edine{
Direcfia Fiпапtе Edine{

Райоппый совет Едцпец

оr. Edine! str. Independentei 33

г Едлнец ул. Иlцепенденцей 33

Фпшапсовое управJIепше

Nr.4
din 08 .02.2017

Consiliul rаiопаl Edinef

Direc{ia fiпап{е а Consiliului raional Edine{ prezinй pentru ехаmiпаrе qi
o'Cu privire la executarea bugefului raional Edinet
ре
арrоЬаrе рrоiесtчl de decizie
anul 2017'.
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DECIZIE
20|7

Cu рriчirе la executarea bugefului
raional pentru апul. 201-7

In temeiul prevederilor Legii privind administratia publicб locali wA36XVI din 2б decembie 200б, Legii fiпап!еlоr publice qi responsabiliйlii bugetarfiscale пr.181 din 25 iulie 2014, Legii privind finanlele publice locale nr.397-XV
din 16 octombrie 200з,
Consiliul raional Edine! DECIDE:

ia

act de Raportul qefului Direcliei fiпап!е privind executarea
bugetului raional ре anul 201,7.
2. Se арrоЬё Raportul privind ехесutаrеа bugetului raional ре anul 2017
la resurse in sчmё de L52439.4 mii lei gi la cheltuieli in sumё de
1. Se

|47789.7 mii lei.
3. Pre;edintele raionului (Iurie Gаrаs), comisia de specialitate in рrоЬlеmе
economie, buget administrarea Ьuпчrilоr, juridicй, numiri qi imunitЩi чоr
asigura controlul executйrii prevederilor prezentei decizii.
Preqedintele gedinlei
Secretarul Consiliului raional
Contrasemnat : ý efu l Direcliei

Edinet t л t)
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Nota informativй
privind ехесutаrеа bugetului raional Edine{ ре апul 20|7
In temeiul art. 28 р. (а) al Legii privind finanlele publice locale пr. З97XV din 16.10.200З,аrt. а7 р.(2) al. c-d аrt.1З р.(3) al Legii finanlelor publice
qi responsabilitalii bugetar-fiscale пr.181 din 25 iulie 2014 Direclia finan{e
prezintй Consiliului raional pentru examinare informalia privind executarea
bugetului raional la situalia din 3 |.12.2017.

Bugetul raional Edine!pentru anul 2017 а fost aprobat de сёtrе Consiliul
raional iпЬаzа Deciziei Consiliului пr.5/4 din 02 decembrie 2016 in sumй de
1З6888 mii lei cu transferuri de la bugetul de Stat in sumй de 1\7675.5 mii lei,

in conformitate cu Legea ж.279 din 16 decembrie 201 б publicatё in
Monitoriul Oficial пr.472-477 din 27 decembrie 2016 сопfоrm deciziei пr.6/2
din27 decembrie 2016 а fost соrеlаtй decizia Consiliului raional Edine{ пr.5l4
din 02 decembrie 201б,,Сu privire 1а арrоЬаrеа in lectura а doua а bugetului
raional Edinet pentru anul 2017" cu prevederile Legii bugetului de stat
пr.27912016, рriп care bugetul raional sa majorat cu 1584,4 mii lei,gi anume
- Transferurile cu destinalie gепеrаlа BS - 662.6 mii lei,
:

- Transferurile cu O.rtinuli. specialй pentru

invй!йmintul
рrеgсоlаr,рrimаr,sесuпdаr general,special gi complementar(extraqcolar) - 194.3
mii lei, inclusiv:
- Alocatii bugetare сопfоrm art |З4(7) din Codul educatiei intru
asigurarea reducerii |а 15 1а sutб а поrmеi didactice pentru uп salariu de
funclie ,in cazul cadrelor didactice angajate in instituliile de invalamint iп primii
trei ani de activitate _l88,1 mii lei;
- Маjоrаrеа normei financiare de alimentare а copiilor din institutiile
рrеsсоlаrе - 6,2 mii lei.
- Transferurile pentru asigurarea gi asisten{a socialй -3З8,4 mii lei,
dintre саrе
Соmрепsаrеа cheltuielilor de deservire сu traпsport:-l74,7 mii lei,
Iпdеmпizаlii репtru copii adopta|i si cei afla|i sub tuteld -9б,0 mii lei,
-iпdеmпizа|ii pi соmрепsа|ii репtru absolveпtrii iпstttu|iilor de tпvй|dmtпt
superior si post sесuпdаr pedagogic- б7,7 mii lei,
_ Alte transferuri curente cu destinatie generala pentru соmрепsаrеа
mаjоrйrii de la 1 ianuarie 20|7 а cuantumului alocaliei lunare репtru intrelinerea
unui copil in serviciul de саsй de copii de tip familial ;i serviciul asistenlй
:

раrепtаlй profisionistб рrесum 9i pentru majorбrile salariale cu 1,2 репtru
asistenlii sociali din cadrul serviciului de asistentй social соmuпitаrй - 389,5 rтii
lei.

Сопfоrm Deciziei consiliului raional пr 2l3 din 25.04 .2017 bugetul
raional а fost corelat (а fost adus in сопсоrdап!й cu prevederile Legii bugetului
de stat ре anul 2017) in urmа cйruia impozitul ,,Таха de folosure а drumurilor de
cбtre autovehiculele inmatriculate in RI\4" а fost miс;оrаtй cu 6800,0 mii lei,in
timp се transferurile cu destinalie specialй сйtrе bugetele de nivelul II pentru
infrastructura drumurilоr sau majorat cu sumй de 13983,5 mii lei.
in temeiul Legii пr.230 din 10 noiembrie 2017 , сопfоrm deciziei пr.614
din 28 noiembrie 20|7 а fost corelat bugetul raional cu prevederile Legii
bugetului de stat пr.279l20lб in sumё de2074.5 mii lei prin саrе
- Transferuri curente primite cu destinalie specialй intre bugetul de stat
gi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asisten{a socialй s -аu
micqorat cu 382,8 mii lei, inclusiv
- Indemnizalii pentru copiii adoptali si cei aflali sub tutеlа/сuгаtеlй |42.0 mii lei
- Compensa{ii pentru servicii in transport,care includ compensarea
cheltuielilor de deservire сu trапsроrt репtru persoanele cu dizabilitati sечеrа si
:

:

accentuata,copiilor cu dezabilitati рrесum si persoanelor саrе insotesc о
persoana cu dizabilitate severa sau un copil сu dizabilitati, si реrsаопе cu
dizabilitati locomotori - 240.8 mii lei.
- Transferuri curente primite cu destinalie specialй intre bugetul de stat
9i bugetele locale de nivelul II pentru invё!йmintul pregcolar,primar,secundar
general,special qi complementar(extrascolar), sau majorat cu 2457.З mii lei
,inclusive:
- Transferurile categoria|e - 2З20.4 mii lei ,
- Аrt 1З4(7) din Codul educatiei intru asigurarea reduoerii la75la sutй а
normei didactice pentru un salariu de.funcfie ,in cazul саdrеlоr didactice
angajate in instituliile de invalamint in primii trei ani de activitate"-l30.9 mii lei,
- Educalia timpurie - 6.0 mii lei.

Сопfоrm deciziei пr.Зl4 din 23 iunie 201"| а fost modificatй decizia
Ьugеtаrй апuаlё. Rеtеrйm сб раrtеа de venituri si cheltuieli sa precizat prin
mаjоrаrе cu 9388067 lei , sursa de finanfare fiind:
- Soldul de mijloace bйnegti constituit in urmа ехесutйrii bugetului pentru
anul precedent -862258З lei
- Resursele colectate -765484 lei .
Сопfоrm deciziei пr.5l|2din 18 octombrie 2017 а fost modificatй decizia
bugetarй апuаlё ;i anume:
partea de venituri si cheltuieli sa precizat din contul soldului de mijloace
ЬЙпеqti constituit in urmа executйrii bugetului pentru anul precedent - 64400 lei
, in ordinea dupб сum urmеаzб,;

- In scopul acoperirii cheltuielilor de transportare а 4З elevi din s. Ruseni
1а LT,,M.Eminescu","Pan Halippa" Ei gimnaziul Edine! рiпй la finele anului
2017- 5l200 lei,

- in

scopul acoperirii cheltuielilor de transportare а 15 elevi din
Alexeevca ре perioada l3 septembrie -27 octombrie 2017 -1З200 lei.
- Resursele colectate au fost dеmепuаtе in sumй de 28l580 lei in baza
demersului Directiei Educaliei.

s.

-

Pentru imbunatatirea conditiilor educationale au fost repartizate
mijloacele financiare din componenta UAT in suma de - 94300 lei (Grupul
gospodaresc се lin de cheltuielile de personal,carburanti gi аrепdаrеа unitйlilor
de transport рiпё la finele anului 2017 la organizarea transportйrii elevilor din
s.Alexandreni) .
- Au fost repartizate rеsursе financiare pentru Educa[ia Incluzivй la nivelul
instituliilor preuniversitare de inva!йmint in sumб de 182544 lei.
-Au fost alocate mijloace financiare in sumй de 61800 lei pentru cadrele
didactice din instituliile de iпчй!йmiпt gimnazial ;i 1iceal conforn аrt 1З4(7)
din Codul Educaliei (in primii trei ani norтna didacticй rеdusй la 7 5 %)

Сопfоrm deciziei пr.715 din 19 decembrie 2017 in baza demersurilor
Direcliei Educa{iei а fost modificatб, dectzia bugetarй рriп reparlizarea
mijloacelor financiare din componenta rаiопаlй:
- In baza demersului пr .429 din 1 |.|2.201 7 а Direcliei Educaliei - З2000
lei gimnaziului Rotunda (dotarea Centrului de Resurse pentru Educalia
Incluzivй ),

- ln baza demersului пr .438 din 15.12,2017 а Directiei
lei institutrilorjlbНiJ3НiJ;ilor
din s. Alexeevca

Educatiei - 240600

la ri..Ы. ,i gl-nuriul din

m.Edine! in sumй de -32б00 lei.
- liceelor si gimnaziilor pentru рrосurаrеа mijloacelor fixe-2O8000 lei
-gimnaziilor gi scolilor primare -94000 lei

,

Partea de venituri а bugetului raional а fost executat5 cu 100.1 % fаlй de
planul prectzal ре perioada de rароrtаrе (plan precizat 1 524З9,4 mii. lei, executat
|52592,0 mii.lei).
Veniturile proprii au fost executate la nivel de 103,5% ( Plan precizat
12896,4 mii.lei executat lзЗ50,2 mii lei.
La situalia de 31.|2.2017 in bugetul raional au parvenit de la Bugetul de
Stat transferuri in sumб de 1З9241,8 mii.lei, inclusiv:
Transferuri curente primite cu destina|ie specialй iпtrе bugetul de stat qi

bugetele 1осаlе de nivelul

II pentru invй!бmintul

рrеЕсоlаr,рrimаr,sесuпdаr
general special gi ехtrаsсоlаt -92280,8 mii.lei
Тrапsfеruri curente primite cu destinalie specialй intre bugetul de stat ;i
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea gi asisten{a socialй -3060,7

mii.lei,

Transferuri curente primite cu destinagie gепеrаlё iпtrе bugetul de stat 9i
bugetele locale de nivelul II - 23|52,1mii lei,
Тrапsfеruri cu destina{ie specialё сёtrе bugetele de nivelul II pentru
infrastructura drumurilor -|375d,1 mii lei,
-Тrапsfеruri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si
bugetele locale de nivelul II- 3883,7 mii lei .
Тrапsfеruri din fondul republican de sustinere а populatiei -3l05,4 mii lei.
Раrtеа de cheltuieli а bugetului raional la situalia din 3 1.12.2017 а fоst
realizatй in sumй de 147789,7 mii.lei contra celor 157942,1 mii. lei planificate
sau la nivelul de 93,6 la sutё.

Datorii creditoare cu tеrmеп de achitare expirat пч se atestё.
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