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proiect
DECIZIA Nr.10/3.2

din 10 decembrie 2021

Cu privire la modificarea bugetului
raional pe anul 2021

in temeiul art.8l(l) al Legii privind administratia public[ localI nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.6l al Legii
finan{elor publice gi responsabilitdtii bugetar-fiscale nr. l8 1 din 25.07 .2014, art. 28 al Legii privind finanfele publice locale
nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legea nr.l00l20l7 privnd actele normative, Deciziei Consiliului Raional nr.l0/2 din
10.12.2020 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul2021", Procesului verbal nr.13 d:r:,07.12.2021 al Comisiei
raionale pentru atragerea investiliilor gi examinarea beneficiarilor de proiecte investilionale precum qi in scopul asigurIrii
bunei funcliondri a instifuliilor qi intru realizarea interesului comun in acordarea serviciilor publice cetArenilor raionului,
Consiliul Raional Orhei DECIDE:
1. Se aprob[ transferuri cu destinalie speciald unitalilor administrativ-teritoriale de primul nivel, conform anexei nr.1 la

prezenta Decizie.
2. Se alocf, 92,0 mii lei Direcliei Generale Educalie pentru suplimentarea alocaliilor cu 52,0 mii lei la Serviciului Asistenfi

Psihopedagogici in scopul acoperirii pa(iale a lucrdrilor de reparatie a birourilor (nr. ll8,ll9,l20) din incinta
Consiliului Raional cu transmiterea ulterioar6 a costurilor conform apartenenfei de bilanf Ei 40,0 mii lei in scopul

suplimentlrii planului raional de mdsuri sportive .

3. Se aloc6 Aparatului Pregedintelui- 350,0 mii lei inclusiv pentru:
- 100,0 mii lei in scopul realizirii activit6tilor gi m[surilor Consiliului Raional;
- 250,0 mii lei pentru IMSP Centrul de Strn[tate nr.l Orhei in scopul acoperirii parfiale a cheltuielilor privind
lucrlrile de reparatie a edificiului OMF Pohorniceni.

4. Se suplimenteazd bugetul aprobat pentru arntl 2021 a Secliei Cultura cu 690,0,0 mii lei in scopul realiztrrii activitAtilor

Ei m6surilor Consiliului Raional.
5. Se exclud alocaliile financiare redistribuite conform pct.l al Deciziei Consiliului Raional w.712 dn 03.08.2021"Cu

privire la redistribuirea alocaliilor bugetare" (reparafia capitall a OMF Zorile din cadrul iVtSP CS Cucuruzeni - 1200,0

mii lei).
6. Sursa de acoperire a mijloacelor alocate in p. l, 2,3,4 se determinf, din contul diminulrii alocaliilor subprogramului

,,Dezvoltarea qi modernizarea instituliilor in domeniul ocrotirii sanatAli (8019)".

7 . Se modificd qi se expune in redaclie noud anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Raional nr.l\l2 dn 13.12.2020 ,,Cu privire
la aprobarea bugetului raional pe anul 2021" , conform anexei nr. 2 la prezenta Decizie.

8. Executorii de buget nominalizafi in calitate de beneficiari ai mijloacelor financiare alocate, vor perfecta, in modul

stabilit, documentele necesare pentru finan{area cheltuielilor in cauzd, fiind direct responsabili de utilizarea conform

destinaliei.
9. Direclia Dezvoltare Teritoriall (dl.Iul. Morarescu) va asigura verificarea corectitudinii elabor[rii devizelor de cheltuieli,

autorizarile, volumul gi calitatea lucr6rilor executate din contul mijloacelor alocate h prezenta Decizie.
10. Direcfia Generald Finan{e (dna Galina Colun) va efectua remanierile in bugetul raional conform prevederilor prezentei

Decizii.
I l. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale.

12. Pregedintele raionului dl D.furcanu, comisia consultativl de specialitate economie, buget gi finan1e (preqedinte dna

Nelli Parutenco), comisia consultativ[ de specialitate educafie, protecfie social6, cultur[, sAnatate publictr, tineret qi sport

( pregedinte dl Atexei Capb5tuQ vor asigura controlul prezentei Decizii'

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - pregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului
LBogaciuc - vicepregedintele raionului
T.Platon - vicepregedintele raionului

Yizal S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - Wi Direclia General6 Finante

S.Mustovici - gef Direc{ia General[ Educafie
M.Bltrincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.Colun



Secretarul Consiliului Raional

Transferuri
cu destinalie speciald unitdlilor administrativ-teritoriale

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr. 10/3.2 din l0 decembrie 2021

Serghei Caraman

Suma
mll ler

I

I MIlSiegti
contribufia pentru proiectul investilional inaintat in cadrul Apelului III
de acordare a subvenfiilor pentru imbundtdfirea nivelului de trai gi de
muncd in mediul rural (FNDAMR)

122,8

1 Chiperceni
contribufia pentru proiectul investitional inaintat in cadrul Apelului III
de acordare a subvenfiilor pentru imbunlt{irea nivelului de trai gi de
muncd in mediul rural (FNDAMR)

164,6

3 Orhei
Procurarea utilajului informational pentru Institufiile publice de educalie
timpurie (table interactive) 225,0

Nr.
d/o DeStina{ii

.,
3 4

TOTAL:



Resursele qi cheltuielile bugetului raional pentru anul2021
conform clasifica(iei func(ionale qi pe programe

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr. 10/3.2 din l0 decembie 2021

Anexa nr.3

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

i lei

i;I

Total cheltuieli, inclusiv: 407748,7
Cheltuieli recurente (2+3)-3192 407748,7
Investilii capitale 3192

I Servicii de stat cu destina(ie generald o1
Resurse, total s2s723
Resurse generale 52002,3
Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200 570,0

Cheltuieli, total 52572,3

!499u!vu1 gi serviciile de suport o3 8365,3
1.1 Exer c it ar e a gllle rn dr i i o301 6025,3
1.2 Servicii de suport pentru exercitarea guverndrii o302 2340,0

Managementul finanfelor publice o5 2291,0
1.3 Politici qi management in domeniul bugetar-fiscal os0t 2291,0

Domenii generale de stat o8 2000,0
1.4 Gestionareafondurilor de rezeryd Si de intervenlie 0802 2000,0

Transferuri intre administrafia public[ intre diferite niveluri l1 39585,4
1,5 Rap ortur i int er b uge t ar e cu de s t in al i e s p e c i al d I 102 39585,4

Datotia de stat a autoritdtilor publice locale t7 330,6
t.6 Datoria internd a autoritdlilor publice locale I 703 330,6
2 Apdrare na(ionald o2

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

Cheltuieli, total 589,1

ApSrarea Na{ionalS 31 589,1

2.1 Servicii de suport tn domeniul apdrdrii nalionale 3104 5 89,1

J Semicii tn domeniul economiei o4
Resurse, total 72470,0
Resurse generale 100 72470,0

Resurse colectate de autoritdli/ institu[ii bugetare 200

Cheltuieli, total 72470,0

Servicii generale economice gi comerciale 50 628,0

Nr Denumirea Cod Suma

100



3 1
5001 628,0

51 835,9
3.2

5101 83s,8
61 890,1

J.J 6t0t 890,1

64 70040,5
3.4

6402 70040,5
69 75,6

3.5

ici Si management tn domeniul dezvoltdrii regionale Si

nalionale Si speciale in domeniul ocrotirii sdndtdyii

in domeniul

onalI

construcliilor

Dezvoltarea tran
D e zv o I t ar e a drumur i I or

serviciilor comunale

S[ndtatea blicE serviciile medicale

economrct

Dezvoltarea

cadastrul

institulii

i Si management tn domeniul macroeconomic Si de dezvoltare a

Politici I

Polit

iticiI I lnf domeniulmanagement carto'tet, Igeodez ,grafie si
cadastrului

Cheltu total

Resurse colectate de aut,oritdli/
Cheltu total

Dezvoltare

'iculturii

Geodezia,

de

Resurse, total
Resurse e

Resurse colectate de autor

Dezvoltarea de locu serviciilor comunale
serviciilor comunaleItarea de loc

Ocrotirea

Res total
Resurse e

690 I 75,6

4 o6
350,0

100 350,0
200

350,0
75 350,0

7s02 3s0,0
5 o7

2265,7
100 2265,7
200

22 7

80 2265 7

5.1 8018 250,0

5.2 Si modernizarea instituliilor din domeniul ocrotiriiDezvoltarea
8019 2015,7

6 culte odihnd o8
Resurse, total 172262
Resurse 100 17070,2

200 15 0

17226,2

institulii

cultele odihna
in domeniul culturii

C
Politici

Cheltuie total
Resurse colectate de

85 10519,9
6.1

850 I 688,3
6.2 Dezvoltarea culturii 8502 9831,6

Tineret 86 6706,3
6.3 8602 561 9, I
6.4 Tineret 8603 1087,2
7 o9

Resurse, total 220550,4
100

Ch

Resurse colectate de autoritdli/

Resurse e

total
200 40

220550,4

88 220550,4
7.1 olitici Si management tn domeniul educaliei 8801 3978, I

Nr
Suma

4.1

220149,6



1.2 Educalie timpurie 8802 I677,6

t.J invdldmtnt primar 8803 449,3

7.4 gimnazial 8804 140094,9

7.5 Invdtrdmtnt liceal 8806 68206,5
Servicii generale ln educayie 881 3 I I 18,2

7.7 Educalia extrascolard Si suslinerea elevilor dotali BB 11 4936,3
1.8 Curiculum 881 5 89,5
8 Pqgtec(ie sociald 10

Resurse, total 41725,0
Resurse generale 100 36942,3
Resurse colectate de aut oritdli/ ins t itul i i buget are 200 4782,7

Cheltui total 41725,0

Protec(ie sociall 90 41725,0
8.1 Politici $i management in domeniul protecliei sociale 9001 3095,0
8.2 119!9clie afamiliei si copilului 9006 7701,4
8.3 9010 )7)\) )
8.4 Proteglie sociald in cazuri exceplionale 9012 2399,3
8.5 Proteclie sociald a unor categorii de cetdleni 9019 I 277,1

Secretarul Consil iului Raional Serghei Caraman

Nr Denumiiea

1
3 4

7.6

Asistenld sociald qltersoanelor cu necesitdli speciale



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu privire lo modificarea bugetului raional pe anul 202 t "

1. Denumirea autorului qi dupl caz, a participanfilor la elaborarea proiectului.
Preqedintele raionului, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile buget gi finan!e,

Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile educa{ie gi sdnitate publicS, tineret qi sport,
Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile proteclie socialE gi culturi in comun cu Direclia
Generali Finanfe Ei in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

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

local6, art.28 al Legii finanJelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legea nr.l00l20l7 privind
actele normative, Deciziei Consiliului Raional nr.l\l2 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobhrea bugetului
raional pe anul 2021", Procesului - verbal nr. 13 din 07.12.2021 al Comisiei raionale pentru atragerea
investi{iilor qi examinarea beneficiarilor de proiecte investilionale.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi.
Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 202leste elaborat in scopul
alocdrii mijloacelor financiare ce asigura buna funclionarea a instituliilor publice precum qi in
scopul alocdrii transferurilor cu destnalie speciald autoritdlilor publice de primul nivel intru
realizareai proiectelor Ei serviciilor publice comune.

4. Fundamentarea economicl-financiarl
Implementarea proiectului respectiv nu majoreazd. partea de venituri qi cheltuieli a bugetului

raional aprobat pe anul 2021, alocaliile in cuantum de 1644,4 mii lei sunt identificate in cadrul
alocaliilor aprobate .

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

modificarea sau abrogarea altor decizii.

f. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
lnbaza celor expuse qi in conformitate cu art.32 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2027 " a fost avizat de pregedintele raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile
buget qi finanle, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile educa{ie qi sindtate, Vicepreqedintele
raionului responsabil de domeniile protectie sociald qi cultur6, secretarul consiliului raional, Direclia
GeneralS Finanle, serviciul juridic al aparatului preqedintelui raionului.
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
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 art37 dln Legea nr.l00 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei de citre specialistul principal al aparatului pregedintelui (urist). Structura
gi con{inutul actului corespunde normelor de tehnicl legislativ[.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate gi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului Raional.

$eful Direc(iei Generale Finanfe Galina COLUN< W//*-


