
N O T Ă informativă
la proiectul de deicizia nr. 5.14 „Cu privire la modicarea 

deciziei C onsiliului Raional nr. 5.9 din 10 decem brie 2020 
„Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2021”

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor Ia elaborarea proiectului. 
Condiţiile ce au im pus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prim 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizienr. 5.14 „Cu privire la modicarea deciziei Consiliului 
Raionalnr. 5.9 din 10 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe 
anul 2021”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.

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

aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2021” şi anume:
Se micşoreăă părţile de venit şi cheltilei a bugetului după cum urmează:

La funcţia 0921 8804 00201; 0921 8806 00203:
în rezultatul analizei efectuate şi avînd în vedere că instruirile elevilor au fost organizate 
Online a fost recaculată perioadaalocaţiile preconizate pentru alimentatea elevilor contra 
plată în anul bugetar 01.01.2021 - 31.05.2021.

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Norma de
alimentaţie
Lei

Zile de 
alimentare

Numărul 
de elevi

Suma.
Lei

1 LT Mihai Eminescu 13,45 91 85 104000
2 LT Constantin Spataru -clase 

primare
2.20 80 165 29040

LT Constantin Spataru clase V- 
XII

13,00 80 69 71760

3 Gimnaziul Hănăsenii Noi 10,80 171 1 1800
4 Gimnaziul Cneazevca 10,80 78 5 4200

La funcţia 0922 8806 00204
în legătură cu situaţia pandemică, au fost organizate instruirile online,numărul elevilor care 
au beneficiat de cazare în cămin în perioada de 01.01.2021 -31.05.2021 s-a micşorat de la 32 
de elevi la 17 elevi. Ca urmare veniturile planificate se micşorează cu 7500 lei.

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei Numărul 
de elevi

Taxa 
lunara de 
cazare 
Lei

Perioada
01.01.2021-
31.05.2021
Luni

Suma.
Lei

1 Căminul de elevi 15 100 5 7500

La funcţia 0950 8814 00211:

în legătură cu situaţia pandemică din ţară,şi în conformitate cu decizia comisieiextraordinare de 
sănătate publică, se poate de reluat activitatea cu 50 % din capacitatea instituţiei, care 
condiţionază redeschiderea taberei de odihnă, respectiv foi de odihnă nu vor mai fi realizate în 
numărul planificat.



Nr.
d/o

Denumirea instituţiei
Numărul 
foi de 
odihnă

Costul foi 
de odihnă 
Lei

Suma.
Lei

1 Tabara de odihnă şi intremare a 
sănătăţii copiilor şi 
adolescenţilor din s. Sărata 
Nouă

150 1333 200 000

Se măreşte partea de venit a bugetului şcolii de Arte la compartimentul Venituri colectate de la 
arendarea unităţii de transport în conformitate cu decizia CR nr.4.12 din 13 mai 2021 „Cu privire 
la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport cu 1000 lei.

Informaţia se prezintă în anexa nr. 1 şi 2 la proiectul de decizie.

Se modifică:
anexa nr.7„Efectivul-limită de personal pe autorităţi/instituţii bugetare finanţate din 
bugetul Consiliului Raional pe anul 2021”

Se majorează unităţile de personal cu 1 uni Laţe la serviciul de deservire a transportului 
gimnazial .

în conformitate cu prevederile decizielor nr.4.23 din 13.05.2021, deciziei nr. 4.22 din 
13.05.2021 ” Repatizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile de 
învăţămînt primar şi secundar general” se majorează cheltuielile de personal după cum 
urmează:

Aparatul preşedintelui 61000 lei
Direcţia Finanţe 4900 lei
Direcţia Învăţămînt 114000 lei
Direcţia Asistenţa Socială 44200 lei
Direcţia Cultură 28800 lei
Direcţia Economie.DTAI 9400 lei
Direcţia Agricultură 13100 lei
Serviciul Asistenţa Psihopedagogica 70000 lei
Învăţămîntul primar 295600 lei
învăţaţii în tul gimnazial -447800 lei
Învăţămîntul liceal 33600 lei
Serviciul de asistenţă personală 304600 lei

Total 531400 lei

anexanr.l 1 „Programul pentru repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2021”. 
Se micşorează alocaţiile preconizate la pct.2 pentru „Administrarea drumurilor publice inclusiv 
cheltuieli pentru supraveghere tehnică la executarea lucrărilor” cu 70,2 mii lei 
Şi se majorează
pct. 3.1 pe obiectul „Construcţia în asfalt a drumului local L 541 în s. Tomai” 46,47 mii lei, 
inclusiv pentru

- Cheltuieli pentru supraveghere tehnică la executarea lucrărilor 35,83 mii lei;
- Controlul de autor la executarea lucrărilor 10,64 mii lei.

pct. 3.2 pe obiectul „ Renovarea drumului local L552.1 spre s. Bulgărica” 13,0 mii lei, 
inclusiv pentru

- Cheltuieli pentru supraveghere tehnică la executarea lucrărilor 10,0 mii lei;
- Controlul de autor la executarea lucrărilor 3,0 mii lei.

pct. 3.3 pe obiectul „ Construcţia drumului de acces spre s. Hîrtop, r-nul Leova” 10,73 mii lei, 
inclusiv pentru



- Cheltuieli pentru supraveghere tehnică la executarea lucrărilor 8,033 mii lei;
- Controlul de autor la executarea lucrărilor 2,4 mii lei.

Modificarea se prezintă în anexa nr.4 la proiectul de decizie.

Se redistribuirea alocaţiilor aprobate pe anul 2021 pentru plăţile sociale efectuate din transferuri 
cu destinaţie specială de la Bugetul de Stat, între grupe funcţionale şi programe pentru achitarea 
indemnizaţiilor lunare pentru întreţinere tinerilor cu statut de copil rămas temporar fără 
ocrotire părintească, care îşi fac studiile la nivelurile de învăţământ 3-7, începând cu 
învăţământul profesional tehnic secundar, inclusiv în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii 
publice, precum şi studii superioare integrate şi de rezidenţial în învăţământul superior medical şi 
farmaceutic, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului al Republicii Moldova nr. 132 din 
04.03.2020 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modului de stabilire şi plată a 
indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii şi tineri” . Cuantumul indemnizaţiei lunare se 
calculează în conformitate cu datele calculate de către Biroul Naţional de Statistică pe baza 
indicatorului minimul de existenţă pentru persoanele apte de muncă pentru anul precedent.

Modificarea se prezintă în anexa nr.5 la prezenta decizie.

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

suplimentare din bugetul raional. Se corectează alocaţiile pe nivel de ramură asistenţă socială 
alocate din transferuri cu destinaşie specială.

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 aprobareabugetului 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 M ariaD U B CEAC


