Republica Moldova
Consiliul raional Edineţ
Direcţia Finanţe Edineţ
MD-4600, or. Edineţ, str. Independenţei, 33
tel., fax: (246) 2-44-92, directiafmante.edinet@mail.ni

PecnySjiHKa MojiaoBa
PaiiOHHbiii coBeT EflHHen
^JHHaHCOBoe ynpaBJieHne
MJţ-4600, r. EaHHeu, yji. HHfleneHaeHuefi, 33
Teji.,tj)aKc: (246) 2-44-92, directiafinante.edinet@rnail ni

Nr. 3
din 22 ianuarie 2021

Consiliul raional Edineţ

în temeiul art. 12, 53, 60, 124 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr 116
/2018, a art. 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, 7-12 din Legea nr.239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional, art. 19 alin. (4), 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006
privind administraţia publică locală, în conformitate cu art 73 din Legea finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar- fiscale nr. 181/2014 şi ţinînd cont de prevederile art.29, din Legea
nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, Direcţia Finanţe prezintă spre examinare si
aprobare proiectul deciziei ” Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare conform
deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie 2020” .

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

Consiliul raional Edinet

Dosar

nr. din 22 ianuarie 2021
a proiectului de decizie ” Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare
conform deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie 2020” .

22 ianuarie 2021
Anunţul
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ
” Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare conform deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie 2020
( reorganizarea instituţiilor de învăţămîntprimar şi gimnazial”
Tipul deciziei (denumirea proiectului)
Argumentarea necesităţii 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

Decizia Consiliului raional Edineţ
Decizia se aprobă în scopul asigurării utilizării transparente a
finanţelor publice locale.
Pagina web: www.edinet.md, compartimentul procesul
decizional, consultări publice, proiecte de decizii întrate în CR
Recomandări pot fi prezentate:
- pe adresa:MD-4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 33;
Direcţia
Finanţe.
9
9
prin
poşta
electronică^
.............................
sau
directiafmante.edinetăz) mail.ru.
.............. ......... .....Direcţia Finanţe ,
tel.: 0246 2-28-47, 0246 2- 44 -92 ’
Pînă la 31.01.2021

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

Republica Moldova
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Direcţia Finanţe Edineţ

PaiioHHbiH coBeT EauHeu
(|)HHaHCOBoe ynpaBjieHue

MD-4600, or. Edineţ, str.

Independenţei, 33
Mfl-4600, r. EfliiHeu, yji.i. HHjtenemtemteH, 33
tel., fax: (246) 2-44-92, directiafinante.edinet@mail.ru
Tea.,())ai(c: (246) 2-44-92, directiafmante.edinet@mail.ru

ORDIN nr.3
din 22 ianuarie 2021

Cu privire la la formarea
grupului de lucru a proiectului de decizie
” Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare
conform deciziei Consiliului Raional
nr.10/15 din 14 decembrie 2020” .

în temeiul art.21 p .l al Legii nr.100 din 22.12.2017 ” Cu privire la actele
normative”, ORDON:
1. Se formează grupul de lucru care va elabora proiectul de decizie ” Cu privire la
redistribuirea alocaţiilor bugetare conform deciziei Consiliului Raional
nr.10/15 din 14 decembrie 2020” în următoarea componenţă:
- ............ ........ .. ..... ..........
- .................... ............. ................ ...
- .............. ....... specialist -principal
- ................. ........- specialist- principal
- ................... ............ - specialist-principal
- ................................- specialist- principal
- ............. ...... - specialist- principal
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 finală a
proiectului de decizie.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
DECIZIA nr.___
din

____

2021

Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare
conform deciziei Consiliului Raional
nr.10/15 din 14 decembrie 2020.
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 n r.l00 /2017, art.3 g) - 6, 7-12 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), decizia consiliului raional nr. 11/9 din 22 decembrie 2020 cu privire la
corelarea bugetului raional Edineţ pentru anul 2021 cu prevederile Legii Bugetului de
Stat nr.258 din 16 decembrie 2020 , avizului comisiei economie, buget, administrarea
bunurilor, juridică, numiri şi imunităţi, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. Se stabileşte volumul alocaţiilor bugetare după formula nouă de finanţare
(reorganizare ) conform deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie
2020. (A nexanr.l)
2. Se repartizează 1084.9 mii lei din component raională conform noii formule de
finanţare pentru instituţiile nou formate (Anexa nr.l).
3. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare planificate în buget conform
deciziei consiliului raional nr.l 1/9 din 22 decembrie 2020 cu privire la corelarea
bugetului raional Edineţ pentru anul 2021 cu prevederile Legii Bugetului de Stat
nr.258 din 16 decembrie 2020 în sumă de 3140.2 mii lei, conform (Anexei nr. 2).
3.1 Se micşorează programul Invăţămintul primar cu 566.7 mii lei,
3.2 Se micşorează programul Invăţămintul gimnazial cu 2573.5 mii lei.
4. Se stabileşte volumul alocaţiilor bugetare a instituţiilor de învăţămint ( după
reorganizare) conform deciziei Consiliului Raional 'nr.10/15 din 14 decembrie
2020 în sumă de 4225.1 mii lei, conform (Anexa nr.3)
4.1 Se majorează programul Invăţămintul gimnazial cu 1036.0 mii lei,
4.2 Se majorează programul Invăţămintul liceal cu 3189.1m\\ lei.
5. Preşedintele raionului (Nicolai Melnic) va asigura controlul executării prezentei
decizii.
6.

Direcţia Finanţe (d..... ......... ...........) va efectua remanierile în bugetul raional
conform prevederilor prezentei Decizii.
7. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura dezagregarea modificărilor aprobate,
cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar.
8. Beneficiarii de alocaţii menţionaţi în prezenta Decizie sunt responsabili de
utilizarea acestora conform destinaţiei cu prezentarea rapoartelor financiare.
9. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
10. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat al actelor locale şi se aduce la
cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional
www.edinet.md cu transmiterea copiei:

-

Preşedintelui raionului;
Direcţiei Finanţe;
Direcţiei Educaţie;
Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat

Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional
Iniţiatorul proiectului
Autorul Proiectului

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

Serviciuljuridic
Contrasemnat
Secretarul Consiliului raional

Ion SAMSON

la Decizia Consiliului raional Edineţ
nr- ___din________

2021

Volumul
alocaţiilor bugetare a instituţiilor de învăţămînt după formula nouă
de finanţare (reorganizare ) conform deciziei
Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie 2020.
mii lei
Denumirea Instituţie
de Învăţămînt

Volumul nou
după formulă

Componenta raională
Instituţie de
Învăţămînt

Cnmnazml Mihai
Sadoveanu
Liceul V. Suhomlinski
Liceul Sofia
Kovalevskaia
Aparatul Direcţiei
Educaţiei
Total

..... Direcţie Finanţe

6870.4

469.3

7999.7
5970.0

352.3
234.9

Fondului de
educaţie incluzivă
2%
--------------------------

28.4
20840.1

1056.5

28.4

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

la Decizia Consiliului raional Edineţ
n r d i n _______________ 2021

Redistribuirea
alocaţ,.lor bugetare planificate în buget conform deciziei nr. 11/9 din 22 decembrie 2020 cu privire la corelarea bugetului
raional Edineţ pentru anul 2021 cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr.258 din 16 decembrie 2020
mii lei
Nr.
1

Denumire

ECO

'X
4A

(y
O;
7

Remunerarea muncii angajaţilor
conform statelor
Compensaţie pentru transport
Contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii
Energie electrica

Gimnaziul
Goleni

-

211180

- 822.3

1127.

- 960.5

- 1782.8

-0.4

-2.8

212100

-79.6

-237.9

-278.3

- 595.8

222110

- 10.0

-4.5

- 10.0

-24.5

222120

-28.0

-60.0

-88.0

222210

-5.0

-4.1

-3.0

- 12.1

222220

- 1.0

-0.8

-

-

Servicii medicale

Indemnizaţii pentru incapacitatea
temporara de munca achitate din
mijloacele financiare ale angajatorului

274.4

211320

Servicii informaţionale

Servicii neatribuite altor aliniate
Compensaţii

Suma totală

-

222810
10
11

Gimnaziul
Stolniceni

274.4

Gaze

Servicii de telecomunicaţii
Q

Invăţintu Gimnazial

Sâlânul de buzei
211110

j9L

învăţământul Primar
Şcoala primară
Chetroşica Nouă

222990

77 n

- 1.5

- 1.5

- 1.0

-20.0

-43.0

272500

-4.0

- 16.0

-22.0

-42.0

273500

-3.0

-3.0

-3.0

-9.0

311120

-100.0

3.2

1.8

13
IA

Procurarea combustibilului,
carburanţilor si lubrifiantilor

331110

-100.0
-15.0
.

------------------------- _

-15.0

15

Procurarea produselor alimentare

16

Procurarea edicamentelor si
materialelor sanitare

17
18
19

Procurarea materialelor pentru scopuri
didactice, ştiinţifice si alte scopuri
Procurarea materialelor de uz
gospodăresc si rechizitelor de birou
Procurarea materialelor de construcţie

333110
334110
335110
336110
337110

TOTAL

......Direcţie Finanţe

-33.2
-

-48.0

-55.4

0.5

-136.6
-0.5

-0.6

-0.4

-

-3.0

-2.0

-5.0

-2.0

-2.0

-4.0

-

566,7

-1159,8

-1413,7

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

1.0

-3140,2

la Decizia Consiliului raional Edineţ
nr.__din_____________ 2021

Volumul alocaţiilor b ugetare a instituţiilor de învăţăm int ( după reorganizare) conform deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decem brie 2020
mii lei

Nr.
1
2

Denum ire
Remunerarea muncii angajaţilor
conform statelor
Compensaţie pentru transport

4

Contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii
Energie electrica

5

Gaze

6

Servicii informaţionale

7

Servicii de telecomunicaţii

8
9
10

Servicii de reparaţii curente
Deplasări de serviciu in interiorul tarii
Servicii medicale

11

Servicii poştale si distribuire a
drepturilor sociale
Servicii neatribuite altor aliniate
Compensaţii

3

12
13
14

15
16

Indemnizaţii pentru incapacitatea
temporara de munca achitate din
mijloacele financiare ale angajatorului
Alte cheltuieli in baza de contracte cu
persoane fizice
Reparaţii capitale ale clădirilor

ECO

Invăţamintul
gim nazial
M. Sadoveanu

Invăţintul liceal
Vasile
Suhom linski

Sofia
K ovalevskaia
1141.4

Aparatul
Direcţiei Educaţiei

Sum a totală

211180

312.1

1041.1

211320

0.4

2.8

212100

90.6

297.9

330.8

719.3

222110

20.0

7.0

10.0

37.0

222120

56.0

60.0

116.0

222210

5.0

4.9

4.5

14.4

222220

1.0

1.0

2.0

222500
222710

12.6
2.0

12.6
2.0

222810

2494.6
3.2

1.5

222980

1.5

0.5

0.5

222990

21.6

1.0

20.0

272500

4.0

16.0

22.0

42.0

273500

3.0

5.0

3.0

11.0

281600
311120

31.0
300.0

28.4

71.0

31.0
300.0

17

18

19
20

21
22
23
24

Procurarea uneltelor si sculelor,
inventarului de producere si
gospodăresc
Procurarea combustibilului,
carburanţilor si lubrifiantilor
Procurarea produselor alimentare
Procurarea edicamentelor si
materialelor sanitare
Procurarea materialelor pentru scopuri
didactice, ştiinţifice si alte scopuri
Procurarea materialelor de uz
gospodăresc si rechizitelor de birou
Procurarea materialelor de construcţie
Procurarea altor materiale
TOTAL

316110

140.0

331110

140.0

28.5

28.5

333110

33.2

334110

0.5

335110

1.0

0.4

1.4

336110

13.0

10.0

23.0

337110

22.0

10.0

32.0

5.0
1512.1

5.0
4225.1

339110
1036.0

..... Direcţie Finanţe

48.0

55.4

136.6
0.5

1648.6

28.4

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

la proiectul de decizie’’ Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare conform deciziei
Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie 2020 ( reorganizarea instituţiilor de învăţământ
primar şi gimnazial”
f

.

L

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

In temeiul art. 12, 53, 60, 124, din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l 16/ 2018, a art. 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, 7-12 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, art. 19 alin. (4), 43 alin. (1)
din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu art 67 din Legea finanţelor
pubhce şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181/2014 şi ţinînd cont de prevederile art.28, din Legea nr. 397
/2003 privind finanţele publice locale, Direcţia Finanţe prezintă spre examinare si aprobare proiectul deciziei

Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare conform deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din
14 decembrie 2020 ( reorganizarea instituţiilor de învăţămîntprimar şi gimnazial”
S- pul eIaboram proiectului de decizie este utilizarea efficient a alocaţiilor bugetare în urma
reorganizării instituţiilor de învăţămînt primar şi gimnazial.

2.

Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative actuale şi este
e aborat m vederea implementării Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional şi
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
Legile care reglementează domeniul vizat: Legea nr.436/ 2006 privind administraţia publică
locala Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, Legea nr.397/ 2003
privind finanţele publice locale.
3.

Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuielifinanciare şi de altă natură.

Surse financiare pentru implimentarea proiectului de decizie vor servi componenta raională.
f

4Avizarea şi consultarea publică a proiectului
î l - 0??1 respectaru prcvcdeni nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional şi Legii
nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului
deciziei precum şi anunţul cu privire la consultări publice inclusiv şi proiectul de decizie cu toate
explicaţiile de rigoare a fost plasat pe pagina web a Consiliului raţional www. edinet md
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune
Consiliului raional pentru exeminare şi adoptare în şedinţă.
.
3.
Constatările expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde art.46 din
Legea nr.436/2006 cu privire la administraţia publică locală, art. 10 lit.(c) din Legea nr.317/ 2003
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale art.63 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 art 78 al
Legii finanţelor publice locale nr.397/2003.
...........
..... Direcţie finanţe

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

Anunţ
Cu privire la desfăşurareala audierilor publice a proiectelor de decizii pentru
şedinţa ulterioara a Consiliului raional E din eţ.
mun. Edinet
5

22 ianuarie 2021

în temeiul art. 12, 53, 60, 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, 7-12 a Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcţia
Finanţe a Consiliului raional anunţă despre organizarea audierilor publice pe
marginea proiectului de decizie ” Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare
conform deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 14 decembrie 2020 ” pentru
şedinţa Consiliului Raional.
Audierile publice se vor desfăşura luni 01 februarie 2021 la orele 10.00, în
sala de şedinţe a Consiliului Raionl pe adresa mun. Edinet, str. Independentei 33
etj.3.
’
’
Materialele ce reflectă proiectul de decizie sunt disponibile pe pagina WEB a
Consiliului Raional.
Sugestiile referitor la proiectele de decizii supuse spre dezbateri publice pot
fi expediate pmă la data de 31 ianuarie 2021
la adresa de e-mail:
..............................şi direcţiafinante,edinet@mai 1,ru.
........
Reprezentanţii societăţii civile de rînd cu persoanele cointeresante sunt
binevenite cu sugestii.

..... Direcţie Finanţe a Consiluilui Raional

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

