
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,Tel: +373 235 22059,22650,
Fax: +373 235 20662,

e-mail: consiliu.orhei@or.md http://www.or.md

proiect

DECIZIANT.5/1
din 14 mai202l

Cu privire la modificarea bugetului
raional pe anul202l

in temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publicd local[ nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.61 al Legii finantelor publice gi responsabilitafli bugetar-fiscale nr.181 din25.07.2014, art.2g
al Legii privind finan{ele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2OO3,Legea nr.l00l10l7 privind
actele normative, Deciziei Consiliului Raional nr.1012 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea bugetului
raional pe anul 2021" precum qi in scopul gi interesul comun in alimentar ea cu g7enaturale a instit-u{iilor
de educalie timpurie din com. Pulintei astfel asigurdnd acordarea serviciilor publice de caiitate
cetdtenilor raionului , Consiliul Raional Orhei DECIDE:

l. Se alocd 449,2 mii lei bugetului primdriei com Pulintei - transferuri cu destinafie special6pentru
acoperirea cheltuielilor privind realizarea proiectelor privind ,,Alimentarea cu gaze natrnale a
grldinilelor de copii din com. Pufintei".

2. Sursa de acoperire a mijloacelor alocate in p.1 se determind din contul alocaliilor pentru
implementarea programelor gi proiectelor investitionale aprobate in bugetul raional pentru anul
2021.

3. Se modifici qi se expune in redactie noud anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr.l\l2 din
13.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2O2l', conform anexei nr.l la
prezenta Decizie.

4. Direcfia Generali Finanle (dna Galina Colun) va efectua remanierile in bugetul raional conform
prevederilor prezentei Decizii.

5. Prezenta decizie se include in Registru de stat a actelor locale
6. Pregedintele raionului dl D.furcanu, comisia consultativ6 de specialitate economie, buget qi finanle

(preqedinte dna Nelli Parutenco), comisia consultativ6 de specialitate edcafie, proteclie sociali,
culturd, s6ndtate public6, tineret qi sport ( preqedinte dl Alexei Capbdtut) vor asigura controlul
prezentei Decizii.

Pregedintele gedin{ei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

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

Yizat: S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef, Direclia Generalf, Finan{e
M.Bf,trincea - Eef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.Colun

@,t



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu privire la modi/icarea bugetului raional pe anul 2021"

1. Denumirea autorului qi dupi caz, L participan(ilor la elaborarea proiectului.
Pregedintele raionului, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile buget gi finanle,

Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile proteclie social[ qi culturi in comun cu Direcfia
Generall Finante qi in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile urmlrite.
in temeiul afi.43 alin.(l), 81 al Legii nr.436-XVl din28.12.2006 privind administratia public[

local6, Legii nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, art.61 al Legii finan(elor
publice gi responsabilitntii bugetar-fiscale nr.181 din25.07.2014 qi art.28 al Legii finanfelor publice locale
nr. 397-XV din 16.10.2003 .

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidentierea elementelor noi.
Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 este elaborat in

scopul alocdrii transferurilor cu destinafie specialE bugetul de nivelul intii pentru asigurarea

conectdrii la gaze natural a instituliilor educalionale .

4. Fundamentarea economici-financiarl
Implementarea prezentului proiect nu modific6 indicatorii bugetului raional precizat.

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.
6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie.
inbaza celor expuse Si in conformitate cu art.32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 at

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul

2021 " a fost avizat de pregedintele raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile
buget qi finanle, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile protecfie social[ qi cultur6, secretarul

consiliului raional, Direcfia General6 Finanfe, serviciul juridic al aparatului preqedintelui raionului.
in scopul respectdrii prevederilor Legii rc.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, sec[ittnea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 dinLegeanr.lO0 dn22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului pregedintelui (urist). Structura
gi continutul actului corespunde normelor de tehnic[ legislativ[.

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

specialitate gi aprobare in cadrul gedin{ei Consiliului Raional.

$eful Direc{iei Generale Finan{e Galina COLTN



Resursele gi cheltuierile bugeturui raional pentru anur202r
conform clasificafiei funcfionale gi pe programe

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr,5/1 din 14 mai2O21

Anexa nr.3

la D ecizia Consiliului Raional Orhei
Nr.l0l2 din 10 decembrie2020

mii lei)

397870,8

cheltuieli, inclusiv:
Cheltuieli recurente

(2+3)-3192

3192

I de stat cu OI
total

Resurse
100

Resurse colectate de autoritdli/ 200
total

Executivul serviciile de o3
1.1

1.2
0301

Servicii de exercitarea o302
o5

1.3 I in domeniul b 050t
Domenii de o8

1.4 Gestionarea de rezervd ide o802
Transferuri intre intre diferite niveluri 11

1.5 cu r 102
Datotia de stat a 17

1.6 'ia internd a locale
2

I 703

o2
Resu total
Resurse

100
Resurse colectate de 200

total

31
2.1 Servicii de tn domeniul 3104

tn domeniul economiei o4
total

Resurse
100

Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200

J

C total
Servicii economice comerciale 50

39771,6

38026,0

745,6

39771,6

11599,4

9289,3

2299,1

2291,0

2291 ,0
2000,0

2000,0

22561,6

22561,6

330,6

330,6

589,1

589,1

s89 I
589 1

s89 1

77013
7701

62

tl.,r i

;r, l:.. : ir! r rrlrlll

Denumirea



Si management in domeniul macroeconomic Si de dezvoltare a
economiei 5001 628,0

Dezvoltarea 51 810,5
3.2 Politici tn domeniul 5101 810,5

Dezvoltare 61 141,2

J.J
Politici gi management in domeniul demoltdrii regionale gi

6101 741,2

Dezvoltarea 64 74759,5
3.4 D e zv o I t ar e a drumur i I or 6402 74758,5

cadastrul 69 75,6

3.5
Politici gi management tn domeniul geodeziei, cartograJiei Si
cadastrului 6901 75,6

4 serviciilor comunalede o6
Resurse, total 350,0
Resurse 100 350,0
Resurse colectate de institulii 200

total 350,0
Dezvoltarea gospod[riei de locuinfe gi serviciilor comunale 75 350,0

4.1 serviciilor comunaleDezvoltarea de 7502 350,0
5 Ocrotirea o7

Resu total 5700,0
Resurse 100 5700,0
Resurse colectate de 200

total 5700,0
Slnitatea blicn serviciile medicale 80 5700,0

5.1 Programe na/ionale Si speciale in domeniul ocrotirii sdndtdtii 8018 2s0,0

5.2
Dezvoltarea si modernizarea instituliilor din domeniur ocrotirii
sdndtdlii 8019 5150,0

6 Culturd, sport, tineret, culte Ei odihnd o8
15343,1

Resurse 100 15187,1
Resurse colectate de autor'itdti/ 200 156,0

total 15343,1
Cultura, cultele odihna 85 9179,9

6.1 Politici si tn domeniul culturii 8501 688,3
6.2 culturii 8502 8491,6

Tineret 86 6163,2
6.3 8602 4961,6
6.4 Tineret 8603 1201,6
7 o9

Resu total 219571,2
Resurse 100 218937,2
Resurse colectate de autor'itdti/ 200 734,0

total 219571

88 219571,2
7.t Politici Ei management in domeniul educatiei 8801 38 I 4,1

,Sr'
]

i.il i

3.1

Denumiiea.

Resurse, total

avdldmtnt



1672,6

441 ,1

liceal

tn domeniulI sociale

cu

de

7.2 Educalie timpurie

7.4 invdldmint gimnazial

7.8 Curiculum

7 Educalia extrascolard suslinereati elevilor dotali

7.3 primar
8802

10

8803

881 5

8804

8814

8806

88r 3

8 sociald
Res total
Resurse

Resurse colectate de
Cheltuieli, total

100

200

90

9019

9001

9012

9006

9010

8.1

8.5

8.2

8.4

8.3

a iliei si
sociald a

sociald fn cazuri
sociald a unor

'tcu in educatrie

'7.5

7.6

I 37373,1

68168,3

1108,3

6832,3

I61,4

40532,0

36069,3

4463,7

40532,0

40532,0

3032,2

7701,4

267 5 5,2

1525,3

1517,9

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman


