
2 Gimnaziul Ceadir 12951 învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

2)2)00 Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 18800

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 3700

TO TA L 103900 103900
0921 8804 00201

222130 Energie termică
20000

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform 
statelor 56900

222400 Servicii de transport
3000

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 13100

222500 Servicii de reparaţii curente
2700

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 2500

3
Gimnaziul Tochile 

Raducani
12962

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial 222710 Deplasări de serviciu in teritoriul ţării

1000



281900 Alte cheltuieli ale instituţiei
900

314110 Procurarea maşinilor şi uitlajelor
900

337110 Procurarea materialelor de constricţii
10000

0921 8804 00448

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

Alimentarea
elevilor

333110 Procurarea produselor alimentare
34000

TO TA L 72500 72500

0921 8804 00201

2221 10 Energie electrică 15700
211180 Remunerarea muncii angajaţilor 
statelor

conform
111200

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial 222120 Gaze 50000

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 25600

4 Gimnaziul Sărata Nouă 12945 222710 Deplasări de serviciu in teritoriul ţării
2000

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 5100

311120 Reparaţii capitale ele clădirii 20000
0921 8804 00448

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

Alimentarea
elevilor

2221 10 Energie electrică 3000
j j  î n v  i  îuv^uiaiua o u m u u su u u u iu i,

1000

333110 Procurarea produselor alimentare 50200
TO TA L 141900 TO TA L 141900

0921 8804 00201
211180 Remunerarea muncii angajaţilor 
statelor

conform
59500

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 13700

5 Gimnaziul Tigheci 12946
212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 2700

0921 8804 00448
conform statelor 18000

învăţământ învăţământ Alimentarea
2 U I  \J\J V_, U liii lU u ţli UC dSlgUlCUI 2)UClCllC uc. ColcU

4100
gimnazial gimnazial elevilor 2122.' I \j  i iu n o  u c  a M g u id io  u m ig a lO ilC  UO

800

3331 10 P rocurarea p roduselo r a lim e n ta re 53000

i TO TA L 75900 TO TA L 75900
1 0921 8804 00201

2 2 2 1 4 0  A pă si canalizare 6000
211180 Remunerarea muncii angajaţilor 
statelor

conform
158000

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial 222500 Servicii reparaţii curente

187900
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 37100

Gimnaziul Filipeni 12944
3391 10 Procurarea altor materiale

9500
212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 7200

0921 8804 00448



învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

Alimentarea
elevilor

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 800

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 200

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 100

T O T A L 203400 T O T A L 203400
0921 8804 00201

6 Gimnaziul Cupcui 12955

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

2111B0 Remunerarea muncii angajaţilor conform 
statelor 47000
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 10800
212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 2200

0921 8804 00448
Alimentarea
elevilor 333110 Procurarea produselor alimentare 60000

T O T A L 60000 T O T A L 60000
0921 8804 00448

1 Direcţia Învăţămînt: 3984 învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

Alimentarea
elevilor

333110 Procurarea produselor alimentare 190100

Gimnaziul Cneazevca

0921 8804 00201

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

învăţământ
gimnazial

statelor 149100
2 .1 2 . 1 V U  GVUUIUU^II u C ' a s t g U l d i l  S U C ld lC  U C  b l d l ------------------------

34300
2 i ZZTtfT Time U C  d S l g U l d l C  U U t tg d t U A iC 'U C  d S i S t C i i ţ d --------------

6700
T O T A L 190100 T O T A L 190100

T O T A L  a c t i v i t a t e a  0 9 2 1 878460 T O T A L 87X4(1(1
0922 8806 00203

I LT Mi hai Vitiazu Tomai 12942

învăţământ
liceal

învăţământ liceal învăţământ
liceal

222110 Energie electrică 15000
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform 
statelor 87700

222120 Gaze
34200

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 20200
212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 3800

0922 8806 00448

învăţământ
liceal

învăţământ liceal Alimentarea
elevilor

333110 Procurarea produselor alimentare 72400 statelor 7700
2 i z . i U U  v X ) i l l i U n i ţ i i  U C d o l g u i a l l  b U C id iC  u C  S l d l ------------------------

1800
Z ixZ Ic/ î îrm c  u c  a i M g u i a i c ' O O l i g d l u i i C  u C ' d b l S l C n ţ d

400
T O T A L l 2 l 600 121600

T O T A L  a c t i v i t a t e a  0 9 2 2 12 1600 i o i  a i . 1 2 1 6 0 0
0950 8815 0021 5

1
Direcţia Invăţămînt

3984

Învăţămînt 
nedefinit după 

nivel

Învăţămînt 
nedefinit după 

nivel

Desfăşurarea 
examenelor de 

absolvire

211200 Remunerarea muncii temporare 25140

0950 8812 00357

Învăţămînt 
nedefinit după 

nivel

învăţământ liceal Implementarea
standardelor

222990 Servicii neatribuite altor aliniate 25140

educaţionale
1‘O T A L 25140 25140

I n r i „  .  A n m ;  1X O i a i  p e  VXUAjrlI 2 ,2 ,41
/  r \ r \ r \ r \ r \ r \
1 U 0 0 3 3 U 1 U 8 8 9 9 0



N O T Ă  informativă
la proiectul de deicizia nr. 4.28 „Cu privire la modicarea 

deciziei Consiliului Raional nr. 2.5 din 19 decembrie 2019 
„Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2020”

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizie nr. 4.28 „Cu privire la modicarea deciziei Consiliului 
Raional nr. 2.5 din 19 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe 
anul 2020”este Direcţia Finanţe , care a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 28 al Legii 
privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003. Drept temei pentru modificarea 
bugetului este apariţia necesităţii de revizuire a cheltuielilor;

Principalele prevederi ale proiectului
Prezentul proiect de decizie stabileşte modificarea şi completarea „Cu privire la 

aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2020” şi anume:
Se micţorează părţile de venit şi cheltilei ale bugetului Consiliului raional, avînd ân 

vedere starea de urgenţă declarată pe teritoriul Republicii Moldova, generată de răspândirea 
virusului de tip COVID-19, în perioada de pandemie a fost sistată activitatea unor instituţii 
bugetare, şi ca urmare n-a post posibilă prestarea unor servicii şi activităţi planificate.:

Tabara de odinhă pentru copii din s. Sarata Nouă n-a activat şi nu sau realizat biletele 
pentru odihna copiilor în sumă de 350,0 mii lei.

în şcoli nu sau acumulat mijloace colectate pentru alimentarea elevilor claselor V-IX în 
sumă de 230,8 mii lei.

Căminul pentru elevi n-a acumulat mijloace colectate în sumă de 11,8 mii lei
Direcţia Învăţămînt n-a acumulat mijloace colectate în sumă de 4,2 mii lei pentru 

eliberarea duplicatelor la certificatele de studii.
Iar şcoala de arte va acumula adăugător 33,6 mii lei de la taxele de studii pentru 

semestru I al anului de studiu 2020-2021,
Ca urmare, încasrile de la prestarea serviciilor cu plată se micşorează cu 563,2 mii lei.
PLATA PENTRU LOCATIUNEA PATRIMONIULUI PUBLIC se va micşora cu 134,1

mii lei.
In rezultatul analizei, pe aceste două compartimente de venituri nu se vor acumula 697,3

mii lei.
Ca urmare, dacă nu se acumuleze venituri, nu se fac nici cheltuili. Deaceia se 

micşorează şi partea de cheltuili cu 697,3 mii lei.
Informaţia referitoare la micşorarea părţii de venit şi cheltuieli se prezintă în anexa nr.l şi 2 

la proiectul de decizie. Şi a fost întocmită în baza demersurilor parvenite de la ordonatorii de 
credite.

anexa nr.3
Se modifică anexa nr.5 „Repartizarea transferului cu destinaţie specială pentru întreţinerea 
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, educaţia timpurie şi învăţămîntul 
extraşcolar finanţate din bugetul raional Leova pe anul 2020” , pe motiv că pentru anul de 
studiu 2020-2021, în unele instituţii de învăţământ s-a modificat numărul copiilor cu 
necesităţi speciale, şi ca rezultat este necesar ca în unele şcoli să se micşoreze, iar în alte şcoli 
se va mări numărul de cadre didactice de sprigin. Deaceia se actualizează informaţia şi se 
modifică cheltuilile de personal între instituţii.
Modificarea se prezintă în coloana 8 din anexa nr.3 la prezenta decizie.



anexa nr.4
Se modifică anexa nr.7 „Efectivul-limită de personal pe autorităţi/instituţii bugetare 
finanţate din bugetul Consiliului Raional pe anul 2020”, şi anume se majorează cheltuielile 
de personal 1841,9 mii lei, din sursele rămase ne-utilizate pe unele categorii de cheltuieli, 
în rezultatul modificărilor cheltuielile dp personal vor constitui 91994,5 inii lei. 
în bugetele instituţiilor de învăţământ pe anul 2020 n-a fost posibil de preconizat surse 
financiare în măsură deplină pentru achitarea cheltuielilor de personal, deoarece salariile s- 
au majorat, iar calculul alocaţiilor conform normativul per elev a rămas tară schimbări.

Din informaţia prezentată de către managerii instituţiilor de învăţămînt, iniţial a fost 
înregistrat un deficit bugetar de peste 3,5 mm lei. Bugetul de stat va aloca suplimentar pentru 
acoperirea deficitului la următoarea rectificare de buget.

anexa nr„5
Se modifică anexa nr.l 1 „Programul pentru repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru 

anul 2020”.
Au fost planificate surse financiare în sumă de 4054,7 mii lei pentru lucrările de întreţinere şi 
reparaţie a drumurilor publice locale care se găsesc în gestiunea Consiliului raional Leova. în 
urma achiziţiilor publice antreprenorul cîştigător a prezentat oferta de 3825,3 mii lei. Oferta a fost 
mai mică cu suma de 229.4 mii lei decît sursele preconizate.

Deacea aceste surse financiare în sumă de 2^9,4 mii lei şi sursele de 73,8 mii lei economisite la 
verificarea proiectelor de execuţie (în total 303,2 mii lei) vor fi valorificate la elaborarea 
proiectelor de execuţie pentru următoarele drumuri locale aflate în gestiunea Consiliului raional:

- L538 Drum local Sărăteni -  Ceadîr L=1.2 km 80,0 mii lei;

- L538.1 Drum de acces spre satul Orac L=3.0 km 67,81 mii lei;

- L541 Drum de acces spre satul Tomai L=0,86 km. 155,29 mii lei 

Modificarea se prezintă în anexa nr.5 la proiectul de decizie.

anexa nr.6
Se modifică anexa nr.l3 „Repartizarea alocaţiilor pentru ramura „Ocrotirea sanatatii” pe anul 
2020”. Se restabilesc alocaţiile preconizate pentru reparaţia clădirii Centrului de sănătate 
Tomai 700, 0 mii lei,
şi se exclud alocaţiile pentru susţinerea proiectului „Reparaţia unor sectoare de străzi din 
satul Tomai” în sumă de 400,0 mii lei anexa nr.l4 la decizia „Cu privire la aprobarea 
bugetului Consiliului raional pe anul 2020”, pe motiv că Primăria Tomai nu dispune de 20% 
din suma contribuţiei la acest proiect.
/V
In anexa nr.7 „Redistribuirea alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul Consiliului Raional 
pe anul 2020 între grupe funcţionale şi programe” sau introdus propunerile de modificare a 
bugetelor ordonatorilor principali de buget la nivel de direcţii.

Asistenţa socială a solicitat surse pentru reparaţii curente a încăperilor, crearea condiţiilor 
pentru unele categorii de beneficiari şi servicii 77500 lei şi surse pentru achitarea 
cheltuielilor de personal la „Echipa mobilă” -28690 lei.
Se micşorează alocaţiile la Seviciul specializat de asistenta sociala Leova în sumă de 77500 
lei şi la serviciul Proiecţia familiei si copilului -28690 mii lei.
Alocaţiile bugetare preconizate în bugetul instituţiilor, care nu vor fi valorificate pînă la 
finele anului bugetar se redistribuie altor instituţii pentru efectuarea unor cheltuieli necesare 
pentru activiţatea instituţiilor.



Aparatul Preşedintelui la grupa funcţioanală „Aprovizionarea cu apă”
La 10 august 2020, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud a lansat Apelul Propunerilor de Proiect
cu finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Una din propunerile de proiect înaintate de Consiliul raional Leova în comun cu primăriile 
Tigheci şi Baiuş este „Construcţia apeductelor magistrale Iargara-Borogani cu conectarea satului 
Meseni, Iargara-Tigheci cu conectarea satului Cuporani şi construcţia reţelelor interioare de 
apeduct în satele Baiuş, Cociulia Nouă, Tigheci şi Cuporani”.

Ţinînd cont că proiectele de execuţie pentru construcţia apeductelor magistrale au fost 
elaborate în anul 2016, termenul de valabilitate a devizului de cheltueli de doi ani fiind expirat. 
Consiliul raional Leova în calitate de beneficiar al proiectelor date este obligat să actualizeze 
devizele de cheltueli pentru a fi prezentate şi depuse împreună cu nota conceptuală la concursul 
de propuneri de proiect.

Costul lucrărilor de actualizare a devizelor de cheltueli este de 9000 lei pe fiecare proiect. 
Se propune ca alocaţiile ne-utilizate (economiile) la obiectul „Apeduct magistral Sarata 
Nouă -Sărateni, cu conectarea localităţilor de pe traseu ” în sumă de 18000 le i, sa fie 
redistribuite pentru actualizarea proiecteleloe nominalizate.

Prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud se va construi apeductele spre satele 
care se vor conecta în „Apeductul magistral Leova-Sîrma-Tochile Răducani-Sărata Răzeşi- 
Tomai” .
în proiectele de execuţie a apeductelor ce duc spre localităţi sînt incluse şi rezeruarele de 
apă pentru fiecare localitate.
De aceaia este necesat de a modifica documentaţia de proiect la „Apeductul magistral Leova- 
Sîrma-Tochile Răducani-Sărata Răzeşi-Tomai” şi de a exclude rezervuarele.
Se propune ca alocaţiiloe ne-utilizate (economiile) la obiectul „Apeduct magistral Leova- 
Iargara” în sumă de 13500 lei, sa fie redistribuite pentru actualizarea proiectului 
nominalizat.

Se propune ca alocaţiile ne-utilizate (economiile) de la activitatea „Susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii”din Direcţia economie, dezvoltarea teritoriului si atragerea 
investiţiilor în sumă de 20000 lei, sa fie redistribuite pentru Susţinerea a 4 tineri specialişti 
repartizaţi la serviciu în şcolile din raion la Direcţia învăţământ.

Şcoala de Arte are insuficienţă de surse financiare pentru respectarea normelor igieno- 
sanitare. Dirctia Cultură Turism, Tineret şi Sport a venut cu propunerea, ca alocaţiiloe ne
utilizate 1a. diverse activitati în perioda pandemiei în sumă de 29700 lei, să fie redistribuite 
şcolii de arte.
Se redistribuie între grupe funcţionale şi programe 187390 lei. Informaţia se prezintă în 
anexa nr.7 la proiectul de decizie .

în anexa nr.8 „Redistribuirea alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul Consiliului Raional 
pe anul 2020 în cadrul aceleiaşi instituţii bugetare” din subordinea Direcţiei Învăţămînt se 
reflectă propunerile instituţiilor de învăţământ ca alocaţiile ne-utilizate (economiile) să fie 
redicţionate prioritar la cheltuieli de personal. Se redistribuie -1088,99 mii lei. Informaţia 
se prezintă. în anexa nr.8 la proiectul de decizie .

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare. Se modificăprin redistribuire alocaţiile pe nivel de ramură .



Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie necesita modificarea şi completarea deciziei Consiliului Raional nr. 2.5 
din 19 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2020”.

Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 
proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional.

Şef Direcţie Finanţe Maria DUBCEAC


