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Consiliului raional Edineţ

D E ME R S

Prin prezenta, în temeiul art.12. 53, 60, 67, 124 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.l 16/2018, a articolului 3, 4. 6(h). 18, 20, 21, 2(g), 27-30, 32, 33, 37 p.3, p.6,
38-47, 50 din Legea cu privire la actele normative nr.l00/2017, art.3 g) -6, 7-14 din Legea
nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, art.81 din Legea Republicii
Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.26 din Legea Republicii
Moldova nr.397/2003 privind finanţele publice locale (cu modificările şi completările
ulterioare, în baza Deciziei Consiliului raional Edineţ nr.l 1/6 din 22 decembrie 2020
privind transmiterea unităţii de transport şcolar, proprietete a Direcţiei Educaţie a
Consiliului raional Edineţ. aflat temporar în gestiunea gimnaziului Hincăuţi, pentru
asigurarea transportării în anul 2021 elevilor din localitatea Alexandreni în instituţiile de
învăţămînt din oraşul Edineţ, utilizării unităţii de transport şcolar aflat la gestiunea
gimnaziului Cepeleuţi, pentru asigurarea transportării în anul 2021 elevilor din localitatia
Poiana în gimnaziul Hincăuţi, modificări la capitolul transportării elevilor în bugetele
gimnaziului Parcova şi L.T.Gordineşti. Direcţia Educaţie a Consiliului raional Edineţ
solicită redistribuirea mijloacelor financiare în sumă de 174527,00 lei neutilizate pentru
transportarea elevilor la situaţia din ianuarie 2021 a IP gimnaziului Hincăuţi în mod
următor conform anexelor nr. 1,2.

j |w | Direcţiei Educaţie
a Consiliului raional Edineţ

Anexa nr. I

Soldurile alocaţiilor bugetare neutilizate spre redistribuire:
Denumire

1.

Remunerarea muncii angajaţilor
conform statelor
Contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii
Servicii de transport
Servicii de reparaţii curente
Servicii neatribuite altor alineate
Procurarea com bustibilului,
carburanţilor şi lubrifianţilor
Procurarea pieselor de schimb
Procurarea med icamentelor
Total

2.
-J>.

4.
5.
6.
7.
8

211180

Gimnaziul Hincăuţi
F 1F3-0921
PIP2-00201
P3-00389
-94492,00

212100

-27535,00

-27535,00

222400
222500
222990
331 110

-1 1000,00
-10000.00
-4000,00
-21500,00

-11000,00
-10000,00
-4000,00
-21500,00

332110
334110

-5000,00
-1000,00
-174527,00

-5000,00
-1000,00
-174527,00

ECO

Nr.
d/o

Suma totală
-94492,00

Anexa nr.2

Limita alocaţiilor bugetare a instituţiilor:
Nr.
d/o

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Denumire

Remunerarea
muncii angajaţilor
conform statelor
Contribuţii de
asigurări sociale de
stat obligatorii
Servicii de
transport
Servicii de reparaţii
curente
Servicii neatribuite
altor alineate
Indemnizaţii pentru
incapacitatea
temporară de
muncă achitate din
mijloacele
financiare ale
angajatorului
Procurarea
com bustibilului,
carburanţilor şi

ECO

Gimnaziul
Cepeleuţi

Gimnaziul
Parcova

F.T.
Gordineşti

FIF3-0921
P1P200201
P3-00389

FIF3-0921
P1P200201
P3-00389

FIF3-0921
P1P200201
P3-00389

23000,00

55400,00

-

“

-

10000,00

211180

Grupul de
deservire al
DE Edineţ
F1F3-0921
PIP200201
P3-00389

Suma totală

78400,00

212100

222400
222500

10000,00

"

222990
273500

1000.00

331110

30000,00

”
20000.00
“
2000,00

1000,00

31327,00

61327,00

8.
9.

lubrifianţilor
Procurarea pieselor
de schimb
Procurarea
medicamentelor
Total

332110

10000,00

-

2800,00

334110

-

-

-

51000,00

23000,00

69200,00

“

12800,00
“

31327,00

174527,00

18 ianuarie 2021
Anunţul
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului Raional Edineţ

. ;'%Cii privire iavretM şţriiîucr-ea'alocaliilor b u g e ta re -’

Tipul deciziei (denumirea proiectului)
Argumentarea necesitatăţii adoptării deciziei
Modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul de
decizie
Locul, modul de prezentare sau remitere a recomandărilor

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare, date
de contact
Termenul-limită de prezentare a recomandărilor

.....
....Direcţiei Educaţie
a Consiliului Raional Edineţ

Decizia Consiliului Raional Edineţ
Decizia se aprobă în scopul asigurării implementării politicilor
educaţionale în raionul Edineţ
Pagina web: www.edinet.educ.md, compartimentul Transparenţă
Recomandările pot fi prezentate:
- pe adresa:MD-4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 102;
- prin poşta electronică: ............... ... .............. sau
dsritsed.mdfa) smail.com
................................. ...........DE,
tel.: 0246 2-28-97; 0246-2-23-40; ..................
Până la t% ^ .2 9 2 1

...............................

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.___
din_________________ 2021
Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare
în temeiul art. 12, 53, 60, 67, 124 din Codul Administrativ al Republicii Moldova
nr. 116/2018, a articolului 3, 4, 6(h), 18, 20, 21, 2(g), 27-30, 32, 33, 37 p.3, p.6, 38-47, 50 din
Legea cu privire la actele normative nr.100/2017, art.3 g) -6, 7-14 din Legea nr.239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional, art.81 din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind
administraţia publică locală, art.26 din Legea Republicii Moldova nr.397/2003 privind finanţele
publice locale, avînd în vedere demersul Direcţiei Educaţie nr. 10 din 15.01.2021, Deciziei
Consiliului raional Edineţ nr. 11/6 din 22 decembrie 2020, ţinînd cont de avizul comisiei
economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri şi imunităţii. Consiliul raional
DECIDE:
1. Se redistribuie mijloacele financiare în sumă de 174527,0 lei neutilizate pentru
transportarea elevilor la sitiaţia de 15 ianuarie 2021 a Instituţiei Publice Gimnaziul
Hincăuţi precum urmează:
1.1. se micşorează alocaţiile bugetare ale Gimnaziului Hincăuţi în sumă de 174527,0 lei
(anexa n r.l);
1.2. se majorează alocaţiile bugetare ale Instituţiei Publice Gimnaziul Cepeleuţi în suma de
51000 Iei;
1.3. se majorează alocaţiile bugetare ale Instituţiei Publice Gimnaziul Parcova în suma de
23000 Iei;
1.4. se majorează alocaţiile bugetare ale Instituţiei Publice Liceul Teoretic Gordineşti în
suma de 69200,0 lei;
1.5. se majorează alocaţiile bugetare ale Grupului de deservire al Direcţiei Educaţie a Consiliului
raional Edineţ cu suma de 31327,0 lei.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alocaţiile bugetare (pct. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) planificate Gimnaziului Cepeleuţi,
Gimnaziului Parcova, Liceului Teoretic Gordineşti vor fi utilizate conform anexei nr.2.
Direcţia Finanţe
va efectua remanierile în bugetul conform
prevederilor prezentei Decizii.
Instituţiile bugetare vor asigura dezagregarea modificărilor aprobate, cu introducerea
acestora în sistemul informaţional de management financiar.
Beneficiarii de alocaţii menţionaţi în prezenta Decizie sunt responsabili de utilizarea
acestora conform destinaţiei cu prezentarea rapoartelor financiare.
Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se comunică Oficiului
Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă prin transmiterea copiei:
- Direcţiei Finanţe,
- Direcţiei Educaţie a Consiliului raional Edineţ,
- Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Iniţiatorul proiectului

reolai MELNIC

Autorul proiectului
Serviciul juridic

Anexa nr. 1
la decizia Qpnsiliulni raţional lidineţ
nr.
din
2021

Redistribuirea alocaţiilor bugetare neutilizate a Instituţuiei Publice Gimnaziul Hincăuţi
Nr.
d/o

Denumire

1.

Remunerarea muncii angajaţilor
conform statelor
Contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii
Servicii de transport
Servicii de reparaţii curente
Servicii neatribuite altor alineate
Procurarea combustibilului,
carburanţilor şi lubrifianţilor
Procurarea pieselor de schimb
Procurarea medicamentelor

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ECO

211180

Gimnaziul Hincăuţi
F1F3-0921
P 1P2-00201
P3-00389
-94492,0

212100

-27535,0

-27535,0

222400
222500
222990
3311 10

-1 1000,00
-10000,00
-4000,00
-21500,00

-11000,00
-10000,00
-4000,00
-21500,00

3321 10
334110

-5000,00
-1000,00

-5000,00
-1000,00

-1 7 4 5 2 7 ,0

- 1 7 4 5 2 7 ,0

T o ta l

Suma totală
-94492,0

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raţional Edinel
nr.
din
2021

Redistribuirea alocaţiilor bugetare instituţiilor de învăţămînt pentru transportarea elevilor:
Nr.
d/o

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Denumire

ECO

Remunerarea muncii
angajaţilor conform
statelor
Contribuţii de asigurări
sociale de stat
obligatorii
Servicii de transport
Servicii de reparaţii
curente
Servicii neatribuite
altor alineate
Indemnizaţii pentru
incapacitatea temporară
de muncă achitate din
mijloacele financiare
ale angajatorului
Procurarea
combustibilului,
carburanţilor şi
lubrifianţilor
Procurarea pieselor de
schimb
Procurarea
medicamentelor
T o ta l

1^^Direcţie Educaţie a
Consiliului raional Edinel

Gimnaziul
C'epeleuţi

Gimnaziul
Parcova

L.T.
Gordineşti

FIF3-0921
P 1P2-00201
P3-00389

F 1F3-0921
P 1P2-00201
P3-00389

FIF3-0921
P 1P2-00201
P3-00389

23000,00

55400,00

211180

Grupul de
deservire al
DE Edineţ
F 1F3-0921
P1P200201
P3-00389

Suma
totală

78400,00

212100

222400
222500

-

10000,00

222990
273500

1000.00

331 110

30000,00

332110

10000.00

334110
5 1 0 0 0 ,0 0

-

-

-

10000,00

-

-

20000,00

-

-

*

1000,00

2000,00

31327,0

61327,0

2800,00

-

12800,00

-

-

“

-

2 3 0 0 0 ,0 0

6 9 2 0 0 ,0 0

3 1 3 2 7 ,0

1 7 4 5 2 7 ,0

NOTA INFORMATIVA
Ia proiectul de decizie „ Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare”

/. Condiţii ce au impus elaborarea proiectului de decizie

în tem eiul art. 12, 53, 60, 124, din Codul A dm inistrativ al Republicii
M oldova nr. 116/2018, a art. 3, 4, 6(h), 18, 20, 2 1 , 2(g), 27- j O, j 2, j>3, 37, p.3,
p.6. 38-47, 50 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, art. 3 g)-6,
7-12 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, art.
14 , alin. (2) din L egea nr. 436/2006 privind adm inistraţia publică locală, ţinând
cont de D ecizia C onsiliului Raional nr. 11/6 din 22 decem brie 2020 cu privire la
transm iterea unităţii de transport şcolar.
Scopul proiectului este redistribuirea m ijloacelor financiare în sum ă de 174527,00
lei neutilizate pentru transportarea elevilor la sitiaţia din ianuarie 2021 a IP
gim naziului Hincăuţi

2. Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor norm ative şi legislative
actuale şi este elaborat în vederea im plem entării Legii nr. 239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional şi Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
norm ative.
Legea care reglem entează dom eniul vizat: Legea nr. 436/2006 privind
adm inistraţia publică locală.

3. Fundamentarea economico-financiard în cazul în care realizarea
noilor reglementări necesită chieltuie/i financiare şi de altă natură
A probarea proiectulu de decizie nu necesită surse financiare suplim entare.

4. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional şi Legii nr. 100/2017 cu privire la actele norm ative,
anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei precum şi
anunţul cu privire la consultări publice inclusiv şi proiectului de decizie cu
toate explicaţiile de rigoare a fost publicat pe pagina web a Consiliului
Raional Edineţ w w w.edinet.m d
Proiectul de decizie se prezintă com isiilor de specialitate pentru avizare,
pentru a se propune Consiliului Raional pentru exam inare şi adoptare în
şedinţă.

5. Constatările expertizei juridice
C ategoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce
corespunde art. 1 4 , alin. (2) din L egea nr. 436/2006 cu privire la
adm inistraţia publică locală.

Proiectul va avea un impact sem nificativ în respectarea legislaţiei în
vigoare.
_ _ _
i Totodată, prin acest proiect se urm ăreşte racordarea (redistribuirea)
m ijloacelor finciare necesare pentru transportarea elevilor din raionul Edineţ

PECriYBJTMKA MOJI/ţOBA
YnpaBJieHHe ripocBemeHHH
PaftoHHoro CoBeTa Eahiicu

REPUBLICA MOLDOVA
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ORDINUL Nr. 15
din 13.01.2021
Cu privire la formarea
grupului de lucru
în temeiul art. 21 p.l al Legii m. 100 din 22.12.2017

„Cu privire la actele

normative", emit următorul
ORDIN:
Se formează grupul de lucru care va elabora proiectul de decizie „ Redistribuirea
mijloacelor financiare neutilizate pentru transportarea elevilor la situaţia de^la P
ianuarie 2021 ale 1P Gimnaziul Hincăuţi
va asigura suportul tehnic, m următoarea
componenţă:
.
_
_

de

DE
DE

.
DE
_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p , e r \ i c i u transportare elevi
2. Grupul de lucru va elabora versiunea iniţială a proiectului

de decizie şi va

întocmi Nota informativă .
. . .
3. Grupul de lucru va organiza consultarea publică precum şi avizarea proiectului
de decizie.
.
.
4. Grupul de lucru va monitoriza sinteza obiecţiilor şi propunerilor autorităţii
publice precum şi sinteza recomandărilor reprezentanţilor societăţii civile. ^ ^
5. Grupul de lucru va elabora în temeiul celor expuse mai sus versiunea t.nala a
proiectului de decizie.

^^^p)irecţiei Educaţie
i^HIsiliului raional Edineţ

REPUBLICA MOLDOVA
Direcţia Educaţie
a Consiliului Raional Edineţ

PECnyfiJIHKA MOJfZţOBA

4601, or. Edineţ, str. Independenţei, 102,
tel: (246) 2-27-48; fax: (246) 2-27-48

4601 r. E ahhcu, yji. liHzieneHfleHueM, 102
Teti: (246) 2-27-48; <J)aKc: (246) 2-27-4

ynpaBjieHiie IIpocBemeHHH
PaiioHHoro CoBeTa Eaim en

daritsed.md@gmail.com

____________ dgritsed.md@gmajLcorn__________

Proces-verbal
al consultărilor publice la proiectul deciziei „ Redistribuirea mijloacelor

financiare neutilizate pentru transportarea elevilor la situaţia de la 15
ianuarie 2021 ale IP Gimnaziul Hincăuţi ”
din 15.01.2021

mun. Edineţ

Prezenţi : 11

ORDINEA DE ZI:
Cu privire la proiectul deciziei „ Redistribuirea mijloacelor financiare neutilizate
pentru transportarea elevilor la situaţia de la 15 ianuarie 2021 ale IP Gimnaziul
Elincăuţi ”

Direcţiei Educaţie a Consiliului Raional
Edineţ, a prezentat proiectul deciziei „ Redistribuirea mijloacelor financiare
neutilizate pentru transportarea elevilor la situaţia de la 15 ianuarie 2021 ale IP
Gimnaziul Hincăuţi ”
S-a decis:

A propune proiectul deciziei spre aprobare la şedinţa Consiliului Raional.

