REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
MD 490l,s. Glodeni,

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
MD 4901, or. Glodeni,
str. Suveranitaţii,2
tel.(373)24922058 fax(373)24922057

str.Suveranitatii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057

DECIZIE
din 5 aprilie 2019

nr.3/1

Cu privire la modificarea bugetului rational pentru a. 2019, aprobat prin deciziile
Consiliului raional nr. 7/1 si 7/7 din 7 decembrie 2018.
în baza art. 9, art.12, art 28 al Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din
16 octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 43 al Legii APL nr. 436-XVI
din 28.12.2006, demersurile: Asociaţia Euroregiunii Siret-Prut-Nistru(nr.74 din 19.03.2019),
Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport (nr.16 din 27.03.2019, nr.19 din 27.03.2019, nr.20 din
1.04.2019),
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
,
.
1. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din contul soldului
disponibil format la 01.01.2019 însumăde 155,0 mii lei, inclusiv:
1.1 Aparatului Preşedintelui raionului (exercitarea guvemării) - în sumă de 155.0 mii lei,
achitarea cotizaţiei de membm al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, dintre care:
Cotizaţie aferentă anului 2017-59,6 mii lei (3049 euro)
Cotizaţie aferentă anului 2016 - 59,6 mii lei (3049 euro)
Cotizaţie aferentă anului 2015 - 35,8 mii lei (1829 euro)
2. Se modifică spre majorare partea de venituri şi cheltuieli a bugetului raional în sumă de
51,5 mii lei, după cum urmează:
v
2.1 Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport - în total 51,5 mii lei, inclusiv:
- Stadionul Raional - în sumă de 50,0 mii lei, resurse colectate (ECO 142310) în legătură cu
achitarea energiei electrice de către antreprenor, folosită la lucrările reparaţiei capitale, conform
demersului nr. 19 din 27.03.2019.
’’ ' *
- Şcoala Sportivă - în sumă de 1,5 mii lei în legătură cu realizarea deşeurilor din lemn, conform
demersului nr. 16 din 27.03.2019
3. Se aprobă volumul cheltuielilor, din mijloacele financiare, prevăzute în bugetul raional pe a^
2019 la programul ”Exercitarea guvemării”, pentm achitarea îridemriizâţiei Unice, la' expirarea
mandatului alesului local, egală cu un salariu mediu lunar pe economia naţională pentm anul
precedent 2018 (art. 25 din Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local) - în
sumă totală de 304,1 mii lei.
4. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum urmează:
4.1 spre diminuare de la instituţia DÎTS (contabilitatea centralizată), ECO 314110 ”Procurarea
maşinilor şi utilajelor” în sumă de 7,0 mii lei şi spre majorare la instituţia ”Şcoala primară
grădiniţă Fundurii Noi„ în sumă de 7,0 mii lei pentm ECO 311120 pentm achitarea devizului
de cheltuieli la reparaţia capitală cu FISM, conform demersului nr. 20 din 01.04.2019.
5. Se aprobă unele modificări din decizia CR nr. 2/2 din 01 martie 2018, după cum urmează:
- tabelul la decizia CR nr. 2/2 din 01 martie 2018 ”Numărul-limită de parcurs a autoturismelor
de serviciu din subordinea Consiliului raional Glodeni ” se substituie cu tabel modificat
(conform anexei).
6. Controlul executării prezentei deciziL se o^tnbuie Comisiei Consultative de Specialitate
economico - financiare (preşediirie dlT^njMoyilă).)X
-
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Gheorghe Airini
Vasile Pelin

Anexa
la decizia Consiliului raional
nr.3/1 din 05.04.2019

Numărul — limită de parcurs a autoturismelor de serviciu din subordinea
Consiliului raional G l o d e n i . 7 ..... 7
nr

1

Denumirea
direcţiei, secţiei

Aparatul
Preşedintelui

Persoana responsabilă
de exploatarea
autoturismului

Ciobu Ion (contract nr.
142-m din 17.07.2015)
Raţă Iurie
Amorţitu Veaceslav
Malachi Vladislav
Lipinschi Victor
Şeful Secţiei Administrativ
Militare Glodeni (din
oficiu)
Bodean Aurel

2
3
4

5

Secretar al Consiliu

ru la ju lu i

anual
pentru un
autoturis
m ( mii
km)
80

Numărul
limită
autoturis
melor (
unităţi)

Marca
autoturismelor

1

Şcoda Superb
Sedan
Kia-Magentis
Scoda Octavia
Scoda Octavia
Niva Vaz *
21213
Dacia Logan

30
25
25
25

1
1
1
1

20

1

20
25

1

20
25 ~
20

1
1
1

Cemea Nicolae

20

1

Zighel Alexandru

25

1
12

Dimov Mariana
Serviciul
Cultură
Asistenţa Socială Pasat Ion
Pasat Ion
Bîrsan Ghenadie
DÎTS Glodeni

Direcţia Finanţe
Total
autoturisme

Limita

■

Kia-Magentis
Scoda Octavia
Mitsubisi GLAL-013
VAZ-21070
DaciaDuster
Chevrolet
Orlando
VAZ2107

Skoda Rapid
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