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DECIZIA Nr.g/r Proiect

din 14 septembrie 2021
Cu privire la modificarea bugetului
raional pe an'il2021

In temeiul art.81(1) al Legii privind administrafia publicl local[ nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.6t al
Legii finanlelor publice qi responsabilit5lii bugetar-fiscale nr. 1 8 1 din 25.07 .2014, afi. 28 al Legii privind finanleie publice
locale rtr.397-xv din 16 octombrie 2003,Legeanr,l00/2017 privind actele normative, DecizieiConsiliului Raional nr.l0/2
dn 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2O2l-, Procesului verbal nr. 6,7,8 din O1-Og-Og3g.2O2l
al Comisiei raionale pentru atragerea investiliilor qi examinarea beneficiarilor de proiecte investiiionale prec,m gi in scopul
asigurdrii bunei frurc{ionlri a instituliilor qi intru realizarea interesului comun ln acordarea serviciiloipublice cet6lenilor
raionului, Consiliul Raional Orhei DECIDE:
1. Se alocf, 54,0 mii lei IP Gimnaziul Bieqti in scopul acoperirii cheltuielilor privind contribulia in cadrul proiectului

FISM ,,Renovarea a doul blocuri sanitare in Ip Gimnaziul Bieqti,,.
2. Se suplimenteazd bugetul aprobat pentru anul 2021 a Aparatului preqedintelui cu 411,0 mii lei in scopul realizdrli

activit5lilor qi mdsurilor Consiliului Raional.
3. Se suplimenteazl bugetul aprobat pentru anul 2021a Direcfiei Generale Educalie in scopul supliment6rii planului

raional de mf,suri sportive cu76,7 mii lei.
4. Se suplimenteazl bugetul aprobat pentru anul2021a Secliei cultur[ cu 650,0 mii lei in scopul supliment6rii planului

raional de m[suri culturale.
5. Se suplimenteazl,Progranrul privind intrefinerea gi repara]ia drumurilor publice raionale aprobat pe anul 2021 c,282,0

mii lei.
6. Se aprobl transferuri cu destinafie speciald unitAlilor adminishativ-teritoriale de primul nivel, conform anexei nr. I la

prezenta Decizie.
7. Sursa de acoperire a mijloacelor alocate in:

- p.l se determinl din contul soldului bugetar;
- p.2,3 se determinl din contul diminulrii alocafiilor subprogramului ,,Dezvoltarea qi modernizarea institufiilor ?n

domeniul ocrotirii sAnatAfli (80 I 9)";
- p.4 se determinl din contul soldului bugetar;
- p.5 se determinl din contul alocaliilor pentru implementarea programelor gi proiectelor investilionale aprobate tn

bugetul raional pentru anul2}2lin cuantum de 160,8 mii lei Ei din contul soldului bugetar 121,2 miilei;- p.6 se determin[ din contul alocaliilor pentru implementarea programelor qi proiectelor investilionale aprobate in
bugetul raional pentru anul202l.

8' Se modificl qi se expun in redac]ie noud anexele nr.l, 3 laDecizia Consiliului Raional rc.lO/2 dn 13.12.2020 ,,Cu
privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2O2l- , conform anexelor nr. 2, 3 la prezenta Decizie.9. Se modific[ bugetul raional aprobat pe anul 2021 conform Deciziei Consiliului Raional nr.lO/2 dn 10.12.2020 ,,Cu
privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2021", dupl cum urmeaztr: la p.l la cheltuieli cifua,,406467,g ,,se
substituie cu cifra ,, 407293,0 " .

10. Executorii de buget nominalizali in calitate de beneficiari ai mijloacelor furanciare alocate, vor perfecta, in modul
stabilit, documentele necesare pentru finan(area cheltuielilor in cauz6, fiind direct responsabili de utilizareaconform
destinaliei.

I 1. Direclia Dezvoltare Teritorial6 (dl.Iul. Morarescu) va asigura verificarea corectitudinii elabor[rii devizelor de
cheltuieli, autoriztrrile, volumul qi calitatea lucr6rilor executate din contul mijloacelor alocate in prezenta Decizie.

12. Direclia Generaltr Finanle (dna Galina Colun) va efectua remanierile in bugetul raional conform prevederilor prezentei
Decizii.

13. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale.
14. Preqedintele raionului dl D.Jurcanu, comisia consultativf, de specialitate economie, buget gi finante (pregedinte dna

Nelli Parutenco), comisia consultativd de specialitate educafie, proteclie social6, cr,lt*e, s6n6tate puUti"i, tineret qi
sport ( preqedinte dl Alexei capbdtut) vor asigura controlul prezentei Decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef, Direc{ia General6 FinanJe
M.Bdtrincea - qef, Serviciul Juridic

Elaborat: G.Colun

Serghei Caraman



Transferuri
cu destinalie speciald unitdlilor administrativ-teritoriale

Anexa nr.l
la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.8/1 din l4septembrie 2021

1 Bolohan
Contribulia in cadrul proiectului "Constructia relelei de canalizare gi
stafiei de epuraxe a s. Bolohan, r nul Orhei- etapalV" finanfat de FEN

569,5

) Bulaieqti Lucrlri dr reabilitarea drumurilor ca urmrre a ploilor abundente 100,9

Proiectarea iluminatului stradal 40,0
3 Brtrviceni

Cheltuieli aferente amenajdrii terenului de joacd pentru copii 89,9

Finalizarea proiectului de iluminare stradald in s.Chiperceni 388,9
4 Chiperceni Contribulia in cadrul proiectului "Alimentarea cu ap6 Ei canalizare in

s. de FEN.IV'' 126,0

5 Ciocilteni
Cheltuieli privind lucrdrile de pavare a terenului aferent monumentului
din s. Ciocilteni 110,9

6 Ghetlova LucrSri privind rcalizareaproiectului de iluminare stradald din comund 600,0

7 Donici
Cheltuieli privind lucrdrile aferente reparaliei
grddinila de copii din s. Donici

terasei de intrare in
89,6

8 Ivancea
Contributia in cadrul proiectului "Evacuarea gi epurarea apelor t;.zate din

Orhei, etapa VI" finanlat de FENIvancea, r-nul 105,9

9 Mirzeqti Lucrdri de reparalia strdzilor din comuna Mirzeqti 116rl

Cofinanfarea in cadrul Programului "Comunitatea Mea" IREX - proect

privind construc{ia a 2 porfiuni de drum 312,0
10 Pelivan

Cofinanlarea in cadrul Programului Migralie qi DezvoltareaLocald
(PN!LD)- Proiect Stalii de aqteptare moderne in com. Pelivan

90,0

11 Pohorniceni
Cofinanrarea in cadrul proiectului sustinut cu contribulia
diasporeirenovarea Ei dotarea bibliotecii sitegti Pohomiceni

20,0

t2 Telegeu Cheltuieli privind renovarea refelei de iluminat public din s.Teleqeu 271,7

13 Zorile Cheltuieli privind reparalia drumurilor din s. Zorile 299,9

t4 Orhei
Procurarea mobilierului pentru IP timpurie Gr5dinila nr.12, mun.Orhei,
str. V.Cupcea 1000,0

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman
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Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.8/1 din 14 septembrie 2021

Anexa nr.l
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.l0l2 din l0 decembrie2020

(mii

Indicatorii generali gi sursele de finanfare ale bugetului raional orhei
pentru anal202l

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

VENITIIRI, total I 381912,8

dintre care

qi taxe l1 2l134,l
venituri t4 2475,2

Transferuri primite in cadrul bugetului public national 19 358303,5

II. CIIELTUIELI, total 2+3 407293,0

dintre care:

de personal 212470,2

III. SOLD BUGETAR 1-(2+s) -25390,2

. SURSELE DE FINAIYIARE, totat 4+5+9 25390,2
inclusiv conform clasificafiei economice (k3)

imprumuturi recreditate institufiilor nefinanciare 471 6489,0
recreditate intre bugetul de stat gi bugetele locale 561 -7333,7

Sold de m loace la anului 910 28346,836
Sold de mi loace la sfirgitul anului 930 -2120,936



Resursele gi cheltuielile bugetului raional pentru anul2021
conform clasificafiei funcfionale gi pe programe

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.8/l din l4septembrie 2021

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.l0/2 din l0 decembrie2020

(mii

Total inclusiv: 407293,0
Cheltuieli recurente (2+3)-3192 407293,0

3192

1 generaldSemicii de stat cu o1
Resurse, total 51590,3
Resurse generale 100 50814,7
Resurse colectate de q491itd7 i/ ins t itul i i buget ar e 200 745,6

Cheltuieli, total 51590,3
Executivul gi serviciile de suport o3 8440,9

1 I Exercitare a guverndrii 0301 5925,3
1.2 Servicii de supor! pentru exercitarea guverndrii o302 2515,6

Managementul finan[elor publice o5 2291,0
1.3 Politici $i management in domeniul Qugetar-fiscal 0501 2291,0

Domenii generale de stat o8 2000,0
t.4 Gestionareafondurilor de rezervd Si de intervenlie 0802 2000,0

Transferuri intre administralia publicl intre diferite niveluri 11 38527,8
1.5 Raporturi interbugetare cu destinalie speciald I 102 38527,9

Datotia de stat a autoriti{ilor publice locale t7 330,6
t.6 Datoria internd a autoritdlilor publice 1703 330,6
2 Apdrare na(ionald o2

Resurse, total 589,1
Resurse generale 100 589,1
Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200

Cheltuieli, total 589,1
Apirarea Nationali 3i 589,1

2.t Servicit de suport tn domeniul apdrdrii nalionale 3104 589, I
J Servicii tn domeniul economiei o4

total 72470,0
Resurse generale 100 72470,0

Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200

Cheltuieli, total 72470,0
Servicii generale economice gi comerciale 50 628,0

u: ::

r i '::'..ririi

I

Investilii capitale



3,1
Politici si management tn domeniul mdcroeconomic Si de dezvoltare a
economiei 5001 629,0

Dezvoltarea 5l 835 8
3.2 Politici in domeniul 5101 83s,8

Dezvoltare 6t I
5.5

Politici Si management tn domen iul demoltdrii regionale Si
constructriilor 6t0t 890,1

Dezvoltarea 64 5
3.4 drumurilor 6402 5

Geodezia, cadastrul 69 75 6

3.5
Politici Si management in domeniul
cadastrului

geodeziei, cartografiei Si
6901 75,6

4 semiciilor comunalede o6
Resurse, total
Resurse 100 350 0
Resurse colectate de autoritdli/ 200

total
Dezvoltarea de serviciilor 75 3s0 0

4.1 de locuinle serviciilor comunale 7502 350,0
5 Ocrotirea o7

Resurse, total
Resurse 100 5212,3
Resurse colectate de autorit, 200

total
Sinltatea serviciile medicale 80 5212,3

5.1 nalionale ;i speciale tn domeniul ocrotirii sdndtdlii 8018 250,0

5.2 instituliilor din domeniul ocrotiriiSi modernizarea
8019 4962,3

6 culte odihnd o8

Resurse 100 t6340,
Resurse colectate de institulii 200 156,0

total

cultele 85 9829
6.1 Politici si tn domeniul culturii 8s01 688,3
6.2 Dezyoltarea culturii 8502 9141,6

Tineret 86 6666
6.3

8602 5579, l
6.4 Tineret 8603 1087,2
7 o9

total
Resurse 100 2t93rt
Resurse colectate de 200 741 8

Cheltuieli, total 220053,1

88 220053,t
7.1 Si management tn domeniul educaliei 8801 3970,6

4,,;lr:;f'

350,0

350,0

5212,3

5212,3

total



7.2 Educalie timpurie 8802 1672,6

1.5 Invdldmtnt primar 8803 441,1

7.4 invdydmtnt gimnazial 8804 137710,6

7.s invdldmtnt liceal 8806 68169,3
7.6 Servicii generale tn educalie 881 3 1066,2

Educalia extrascolard Si suslinerea elevilor dotali 8814 6832,3
7.8 Curiculum 881 5 161,4
8 Protectie sociald t0

Resurse, total 40532,0
Resurse generqle 100 36069,3
Resurse colectate de aut orit dl i/ ins t itulii bugetar e 200 4463,7

Cheltuieli, total 40532,0

Protectie social[ 90 40532,0
8.1 Politici $i management tn domeniul protectiei sociale 9001 3032,2
8.2 Proteclie afamiliei $i copilului 9006 7701,4
8.3 Asistentrd sociald a persoanelor cu necesitdli speciale 9010 26755,2
8.4 Proteclie sociald tn cazuri exceplionale 901 2 1525,3
8.5 sociald a unor de 9019 1517,9

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 "

1. Denumirea autorului Ei dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului.
Pregedintele raionului, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile buget Ei finanfe,

Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile educafie qi sdndtate public6, tineret qi sport,
Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile economie, investi(ii, construc{ii qi agriculturd in
comun cu Direcfia General[ Finan{e gi in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

?. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmirite.
In temeiul art.43 alin.(l), 81 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia publicd

local6, art.t$(Q), 28 al Legii finan{elor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legea nr.10012017
privind actele'normative, Deciziei Consiliului Raional nr.l0/2 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea
bugetului raional pe anul 2021", Proceselor - verbale nr.6,7,8 din 7,8,9 .09.2021al Comisiei raionale pentru
atragerea investitiilor Ei examinarea beneficiarilor de proiecte investi{ionale.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi.
Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 202leste elaborat in scopul

alocdrii mijloacelor financiare intru asigurarea finalizirii obiectivelor initiate precum ;i finanlarea
partajatd a contribuliilor privind proiectele aplicate de autoritdfile publice.

4. Fundamentarea economici-financiarl
Implementareaprezentului proiectmajoreazdpariea de cheltuieli a bugetului raional aprobat pe

anul202l in cuantum de 825,2,0 mii lei din contul diminudrii soldului bugetar .

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu necesitd abrogarea

altor decizii.

f. Avizaret qi consultarea publici a proiectului de decizie
Inbaza celor expuse qi in conformitate cuart.32 din Legea nr.l00 din22 decembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2021 " a fost avizat de pregedintele raionului, vicepreEedintele raionului responsabil de domeniile
buget qi finanfe, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile educalie qi sdn[tate, Vicepre;edintele
raionului responsabil de domeniile economie, investifii, construclii qi agriculturI, sectetarul consiliului
raional, Direclia Generalf, Finan{e, serviciul juridic al aparatului preqedintelui raionului.
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenfa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei de citre specialistul principal al aparatului preqedintelui (urist). Structura
qi con{inutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativS.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de

specialitate gi aprobare in cadrul gedinlei ConsiliuluiRaional.

Seful Directiei Generale Finante Galina COLUN


