REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
DECIZIA nr.3/1
din 15 mai 2018
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din soldul disponibil și unele redistribuiri a
bugetului raional pentru anul 2018
În temeiul art.81 din Legea Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art.26(3) din Legea Republicii Moldova nr.397 din 16.10.2003
privind finanţele publice locale, art.61 din Legea Republicii Moldova nr.181 din 25.07.2014
privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar fiscale, avizului comisiei pentru
probleme sociale și asistență medicală, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. Se repartizează soldul de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului
pentru anul precedent în sumă de 7164605 lei în ordinea după cum urmează:
1.1. - 240106 lei – Direcției Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri,
Privatizare și Postprivatizare, pentru lucrările de reparaţie şi întreţinerea
drumurilor;
1.2. - 8872 lei – Direcției Construcţii, Gospodarie Comunală, Drumuri, Privatizare
și Postprivatizare (transferuri cu destinație specială (TDS) primite de la Bugetul
de Stat la finele anului 2017 pentru podul Trinca);
1.3. - 1305 lei – Direcției Asistență Socială și Protectie a Familiei (ajutoare
banesti);
1.4. - 14669lei – Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru (resurse
colectate);
1.5. - 30264 lei – Aparatului președintelui raionului Edineţ (lucrări de edificare a
monumentului);
1.6. - 6441 lei – Aparatului președintelui raionului Edineţ (resurse colectate);
1.7. - 16500 lei –Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (resurse colectate);
1.8. - 9205 lei –Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități (resurse
colectate);
1.9. - 124600 lei – Aparatului președintelui raionului Edineț, pentru servicii în
domeniul culturii (Deplasari internaționale-50000 lei, confecționarea
costumelor populare -74600 lei);
1.10. - 48000 lei – Aparatului președintelui raionului Edineţ (cheltuieli de
protocol);
1.11. - 4000 lei – Direcției Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri, Privatizare
și Postprivatizare (formarea profesională a managerului energetic);
1.12. - 39143 lei Aparatului președintelui raionului Edineţ indemnizația alesului
local la expirarea mandatului (Aurelia Mitriniuc-6439 lei, Tatiana Marchitan 6439 lei, Dmitrii Gubceac -7140 lei, Valerian Ciobanu-19125) ;
1.13. - 129000 lei Direcției Educație a Consiliului raional Edineț (transportarea a 43
de elevi din s. Ruseni la liceele și gimnaziul din Edineț de la 01.01.2018 pînă la
finele anului de studii 2017-2018 – 74400 lei: cheltuieli de personal – 54600
lei);
1.14 - 3019000 lei –transferuri cu destinație specială pentru Unitățile Administrativ
Teritoriale de nivelul I conform anexei nr.1;

1.15 - 1100000 lei IMSP ,,Spitalul Raional Edineț (lucrari de reparație a cladirii 900000 lei, lucrări de reparație a teritoriului asfaltat adiacent instituției și
iluminarea lui -200000 lei);
1.16 - 1400000 lei– Directiei Construcţii, Gospodarie Comunală, Drumuri Privatizare
și Postprivatizare (pentru finalizarea lucrărilor de construcție a căilor de acces
spre podul din satul Trinca);
1.17 - 350000 lei – Aparatului președintelui raionului Edineţ (ajutor financiar pentru
Mănăstirea ,,Nasterea Domnului”);
1.18 - 350000 lei – Subdiviziunilor Consiliului raional (premiul anual pentru
rezultatele anului 2017 conform anexei nr. 2) ;
1.19 - 200000 lei – Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei (finanțarea
Serviciului social de sprijin familial pentru familii cu copii);
1.20 - 50000 lei – Centrului militar teritorial Edineț pentru achitarea ajutorului
financiar particitanților la luptele din Afganistan și lichidarea consecințelor
avariei de la Cernobâl;
1.21 - 23500 lei – Aparatului președintelui raionului Edineţ (pentru evaluarea
imobilului-3500 lei, alte cheltuieli -20000 lei ).
2. Se permite deschiderea conturilor de resurse colectate în sumă de 39440 lei la
următoarele instituții, precum urmează:
‐ 30000 lei LT „Pan Halippa” (plata pentru alimentația elevilor cazați în liceu);
‐ 9440 lei Gimnaziul „V. Teleucă” (încăsări de la prestarea serviciilor cu plată).
3. Beneficiarii de alocații menționați în prezenta Decizie sunt responsabili de utilizarea
acestora conform destinației cu prezentarea rapoartelor financiare.
4. Direcția Finanțe (dna Stela Botnaru) va efectuia modificările în bugetul raional
conform prevederilor prezentei decizii.
5. Președintele raionului (dl Iurii Garas), comisia economie, buget, administrarea
bunurilor, juridică, numiri și imunități (dl Anatol Scutaru) vor asigura controlul
executării prezentei decizii.
6. Prezenta decizia se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
‐ Președintelui raionului;
‐ Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
‐ Direcțiilor, secțiilor Consiliului raional.

Total consilieri: 33;
Prezenți: 29;
Au votat: pro - 27; împotrivă -1; s-au abținut –1.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional

Galina MOSORIC

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Serviciul juridic

Natalia TIMOTIN

nr. 3/1
or. Edineț, 15 mai 2018

Ion SAMSON

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/1 din 15 mai 2018

Transferuri cu destinatie speciala pentru UAT de nivelul I
Nr.
Benificiarul
d/o
1. Primăria Stolniceni

cod

Suma, lei

Destinația alocațiilor

1381

50000

2.

Primăria Brătușeni

1359

150000

3.

Primăria Sofrîncani

1380

218000

4.

Primăria Hlinaia

1373

100000

5.

Primăria Bădragii Vechi

1357

41000

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Primăria Cupcini
Primăria Viișoara
Primăria Bădragii Noi
Primăria Tîrnova
Primăria Trinca
Primăria Hincăuți
Primăria Goleni
Primăria Corpaci

1375
1385
1356
1383
1384
1372
1369
1365

900000
190000
190000
190000
200000
190000
200000
200000

1360
1361

100000
100000

procurarea inventarului și reparația curentă la
grădinița de copii din localitate
contribuția la proiectul pentru reconstrucția
sistemului de apă și canalizare din s.Brătușenii
Noi
reconstrucția și reprofilarea clădirii Casei de
Ceremonii în Complex sportiv – 200000 lei,
reparația podului – 18000 lei.
construcția fintînii arteziene pentru gimnaziu și
grădinița de copii din localitate
procurarea inventarului pentru grădinița de
copii-11000 lei, cofinanțare la proiectul
transfrontalier din cadrul programului comun
România - R. Moldova 2014-2020 – 30000 lei.
reparația drumurilor comunale și străzilor
reparația drumurilor comunale și străzilor
reparația drumurilor comunale și străzilor
reparația drumurilor comunale și străzilor
reparația casei de cultura din localitate.
reparația drumurilor comunale și străzilor
reparația grădiniței de copii
cofinanțare la proiectul trasfrontalier din cadrul
programului comun România - R.Moldova
2014-2020
reconstrucția sistemului de apă și canalizare
contribuția la proiectul aprovizionare cu apa
potabilă a localității.

14. Primăria Brînzeni
15. Primăria Burlănești
TOTAL:

3019000,0

Secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/1 din 15 mai 2018

Alocațiile bugetare pentu premiul anual pe subdiviziuni
Nr
d/o

Subdiviziunea

Program (P1P3)

Suma (lei)

1

2

3

4

1.
2.

Aparatul Președintelui
Direcția Finanțe

3.

7.

Direcţia Construcţii,
Gospodărie Comunală,
Drumuri, Privatizare și
Postprivatizare
Direcția Agricultură, Relaţii
Funciare şi Cadastru
Direcția Educaţie a Consiliului
raional Edineț
Direcția Asistență Socială și
Protecție a Familiei
Secţia raională Cultură

8.

Secţia Economie

4.
5.
6.

0301,,Exercitarea guvernarii"
0501,,Politici si management în
domeniul bugetar fiscal"
6101,,Politici si management in
domeniul dezvoltarii regionale si
constructiilor”

139700
55600

5101,,Politici și management în
domeniul agriculturii”
8801,,Politici și management în
domeniul educației"
9001,,Politici și management în
domeniul protecției sociale"
8501,,Politici și management în
domeniul culturii"
5001,,Politici și management în
domeniul macroeconomic și de
dezvoltare a economiei”

27900

În total:

19400

41400
34900
15800
15300

350000

Secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

