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proiect
DECIZIANT.9/2

din 05 noiembrie 2021

Cu privire la r epartizar ea mij loace lor fi nanciare

din componenta raionali
in temeiul art.81( I ) al Legii privind adminishafia publicd localf, nr. 436-XVI d:r;,28.12.2006, art.10, I 18-126 Codul

Administrativ nr.116/2018, Regulamentului privind repartizarea qi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unitAtii
administrativ-teritoriale, aprobat in temeiul Hotdrdrii Guvernului nr.868 din 08. 10.2014 privind furantarea inbazd de cost

standard per elev a instituliilor de invltimdnt primar gi secundar general din subordinea autoritSlilor publice locale de nivelul
al doilea qi linand cont de precizarea necesitalilor ca rumare a achiziliilor publice desfdqurate Ei precizdrii activitAlilor scontate

p6nd Ia finele anului bugetar precum qi identificarea necesitdlilor tn cadrul instituliilor de invltimdnt in scopul asigur[rii
bunei funclion6ri, Consiliul Raional DECIDE:
l. Se modif,rcl anexa nr.l al Deciziei nr.1l2 dn 14.01.2021 "Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din

Componeneta raionald gi Fondul educaleiei incluzive" dup[ cum urmeaz6:

l.l in rindul nr.1 "Direclia General6 Educalie" cifra "3109,9" se substituie cu cifra ,,2743,6";

1.2 in rindul nr.1.l ,,Transportarea elevilor din gimnazii "cifra"2673,5" se substituie cu cifra ,,2372,0";

I .3 in rindul nr. I . I ,,Transportarea elevilor din licee "cifra"436,4" se substituie cu cifra ,,371,6" .

2. Se repartizeazdalocalii din componenta raionalA dupd cum urmeaztr:

2.ll.P.GimnaziulCucuruzeni -296,5 mii leipentmlucrlrideconectarelagazenaturale(inclusivproiectarea);
2.21.P. Gimnaziul Chiperceni - 57,4 mii lei pentru lucrdri privind reparalia echipamentului principal de distribuire a

energiei electrice in bucf,tlrie Ei renovarea panoului de comand[ incazangerie;
2.3l.P. Gimnaziul Furceni -256,9 mii lei pentru acoperirea costurilor privind realizarea lucrdrilor de repara{ie capital[;
2.4l.P.IP Gimnaziul Mirzeqti- 103,6 mii lei pentru acoperirea costurilor privind realizarca lucrdrilor de reparatie a

sistemului de inc[lzire.
3. Beneficiarii de alocalii menlionati in prezenta Decizie sunt responsabili de elaborarea devizelor de cheltuieli gi utilizarea

conforml a mijloacelor fmanciare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a documentelor necesare pentru finan{area

cheltuielilor in catzd.
4. Direc{ia Generalf, Finanfe (dna Colun Galina) va efectua redistribuirea alocaliilor bugetului raional, conform prezentei

Decizii.
5. Direclia Generald Educalie (dna Mustovici Silvia) va monitoriza termenule de executare a lucrdrilor asigurdnd procesul

educational adecvat.
6. Direclia Dezvoltare Teritorial[ (dl Iulian Morirescu) va asista managerii de institulii in privin{a verificlrii corectitudinii

ehboiarii devizelor, documentaliei de proiect, volumelor de lucriri efectuate gi a cheltuielilor in construclii.

7. prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale cu drept de atac la Judecltoria Orhei in cond(iile Codului

administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.

8. Vicepreqedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educatie, proteclie socialf,, sAnAtate

public[, culturf,, tineret gi sport (pregedinte dl Alexei Capb[tut), comisia de specialitate in problemele economice, buget

qi finanle (pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul prezentei Decizii

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului
M. Cravcenco - vicepregedinta raionului
Ir. Bogaciuc - vicepregedinta raionului

Y izal: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - $ef, Directia General[ Finante
S.Mustovici - gef, Direclia General6 Educalie
M.BAtrincea - qef, Serviciul Juridic

Elaborat: G.Colun



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,, Cu privire la repartizarea qi utilizarea mijloacelor linanciare din

componenta raional[ antl 2021"
l. Denumirea autorului gi dupi caiz, L participanfilor la elaborarea proiectului

Direcfia GeneralS Educalie, Direclia Finanle
2. Condi{iite ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finalitlfile urmlrite

Proiectul de decizie este elaborat in temeiul art.8 I ( I ) al Legii privind administratia publicd locald

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Regulamentului privindrepartizwea gi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta unitStii administrativ-teritoriale aprobat in temeiul Hot6rdrii Guvemului
nr.868 din 08.10.2014 privind finanfarea inbazd. de cost standard per elev a institufiilor de invdlAmant
primar qi secundar general din subordinea autorita{ilor publice locale de nivelul al doilea.

3. Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie stabileqte finanlarea instituliilor de invdf[mAnt cu scopul asiguririi

funclionalitatii institufiilor de invSlamdnt, asigurdrii Eanselor egale pentru fiecare elev de a beneficia de

drepturile fundamentale la dezvoltare Ei educafie fErd a afecta procesul educational, in contexte

integrate qi medii de invdlare comunf,.
Se solicitl alocalii din componenta raionalS 2021 urmdtoarelor institu{ii de inv6!6mdnt:

1 .1 I.P. Gimnaziul Cucuruzeni - 296,5 mii lei pentru lucrdri de conectare la gaze naturale (inclusiv

proiectarea);
1.2 l.P. Gimnaziul Chiperceni - 57,4 mii lei pentru lucrdri privind reparatia echipamentului
principal de distribuire a energiei electrice in bucdtdrie qi renovarea panoului de comand[ in
cazangerie;
1.3 I.P. Gimnaziul Furceni -256,9 mii lei pentru acoperirea costurilor privind realizarea lucrdrilor
de reparalie capitald;
1.4 LP. IP Gimnaziul Mirzeqti - 103,6 mii lei pentru acoperirea costurilor privind realizarea

lucririlor de reparafie a sistemului de incdlzire
4. Fundamentarea economico financiarl
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la repartizarea Ei utilizarea

rnijloacelor financiare din componenta raional[ anul2021" se determin6 din componenta raionald202l
in sumd de714.40 mii lei.

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

abrogarea altor decizii.
6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie

inbazacelor expuse, proiectul deciziei " Cu privirelarepartizarea gi utilizarea mijloacelor

financiare din componenta raionald anul 2021" a fost avizat de preqedintele raionului, vicepreqedinte al

raionului (responsabil de domeniul educalie, sdndtate tineret qi sport), Secretarul Consiliului Raional,

Direc{ia Generala Finanle, Direcfia Generald Educafie, Specialistul principal al aparatului preqedintelui

raionului (urist).
in scopul respectirii prevederilor Legii nr.239 din l3 noiembrie 2013 privind transparenfa

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la

directoriul 7i'ansparenld tlecizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice

in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cuprivire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre specialistul principal al aparatului preqedintelui

raionului (urist). Structura gi conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativd.

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

specialitate gi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului raional.

$ef Direc.tie Silvia Mustovici


