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DECIZIE
din 15 martie 2019

nr .2/2

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, Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional, aprobat prin
decizia Consiliului raional nr.1/2 din 02.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare,
demersurile: IMSP ”Centrul de Sănătate Glodeni”, IMSP Spitalul Raional Glodeni, Direcţia
Învăţămînt, Tineret şi Sport, Direcţia Agricultură , Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei,
Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova, IP Liceul Teoretic ”Vasile Coroban”, CCMAS ”încredere”,
Primăria Viişoara, Uniunea Cemobîl din Moldova, Consiliului raional al veteranilor de război şi
muncii,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din contul soldului disponibil
format la 01.01.2019 în sumăde 1412,1 mii lei, Inclusiv:
1.1 prin intermediul Aparatului Preşedintelui raionului - în sumă de 988,6 mii lei
1.1.1 Pentm construcţia Monumentului Ştefan cel Mare şi Sfânt din or. Glodeni - în sumă de
500,0 mii lei.
1.1.2 Pentm achitarea serviciilor de reproiectare a proiectului ”Lucrări de reparaţii capitale la
Stadionul Central din or. Glodeni - în sumă de 13,5 mii lei, conform demersului Secţiei
CGCD
1.1.3 Pentm achitarea serviciilor de reproiectare a lucrărilor de reparaţii capitale la căminul
sportiv şi a vestiamlui la Stadionul Central din or. Glodeni - în sumă de 42,0 mii lei,
conform demersului Secţiei CGCD
:
1.1.4 IMSP ”Centrul de Sănătate GlodenU - în sumă de 68.0 mii lei pentm acoperirea partiala a
cheltuielilor legate de procurarea amestecurilor adaptate la alimentarea artificială a copiilor
din familiile social vulnerabile, conform demersului IMSP ”Centml de Sănătate Glodeni”
nr. 01-16/151 din 19.11.2018.
1.1.5 IMSP Spitalul Raional Glodeni - în sumă de 365,1 mii lei, inclusiv:
- 160,lmii lei pentru finanţarea proiectului ”Renovarea reţelei de apă caldă la Blocul B,
secţia chimrgie a IMSP SP Glodeni”, conform demersului nr. 01-16/68 din 06.02.2019.
- 200,0 mii lei pentm proiectul ”Dotarea Spitalului Raional Glodeni cu Sistem de Servicii
Medicale al CNAM” , conform demersului din 11.02.2019.
- 5,0 mii lei pentm Programul Teritorial de Control al Tuberculozei, inclusiv: 3,0 mii lei procurarea peliculei radiologice şi 2,0 mii lei - procurarea medicamentelor complementare
pentm tratamentul efectelor adverse generale de medicamentele antituberculoase, conform
demersului nr. 01-16/96 din 15.02.2019.

1.2 Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport - în sumă de 103,0 mii lei pentru achitarea datoriilor
faţă de ANADEM privind lucrările de reparaţie (eficientizarea energetică la IP LT Vasile Coroban),
conform demesului nr. 5 din 13.02.2019.
1.3 Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei - în sumă de 20,5 mii lei pentru reparaţia
biroilui pentru serviciul social ”Echipa mobilă”, conform demersului nr. 12 din 10.01.2019.
1.4 Pentru achitarea premiului anual, contribuţiilor sociale, medicale , calculat persoanelor, care
deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici, angajaţi în secţiile şi direcţiile din
subordinea Consiliului Raional, în baza Regulamentului aprobat prin decizia Consiiiului
Raional n r.___din 15.03.2019 , în sumă de 150,0 mii lei.
Nota informativă privind calcularea premiului anual se anexează la prezentul proiect de decizie.
1.5 Primăria Viişoara - în sumă de 150,0 mii lei pentru finisarea lucrărilor la reparaţia capitală a
interiorului căminului cultural din s. Viişoara, conform demersului nr. 11 din 24.01.2019.
2. Se modiflcă spre majorare partea de venituri şi cheltuieli a bugetului raional în sumă de
6537,82 mii lei, după cum urmează:
2.1 Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport - 154,0 mii lei, donaţii voluntare pentru cheltuieli
capitale din surse inteme (FEE) pentm achitarea reparaţiei la IP Liceul Teoretic ”Vasile Coroban”,
conform demersului nr. 5 din 13.02.2018.
2.2 Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Vasile Coroban” - 33,2 mii lei de la darea în locaţiune,
realizării maculaturii, restituirea cheltuielilor de către FPC Agentinter SRL conform contractului nr.
12a din 31.07.2018, conform demersului nr.5 din 20.02.2018.
2.3 Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Vasile Coroban (Căminul pentru liceeni) - în sumă de
0,62 mii lei (realizarea fîemlui uzat şi deşeurilor din lemn) conform demersului nr. 6 din
20,02.2018.
2.4 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei - în sumă de 300,0 mii lei (Eco 6 - 281500;
418200) rambursarea alocaţiilor din anii precedenţi în baza hotărîrii instanţelor judecătoreşti.
2.5Aparatul Preşedintelui raionului - în sumă de 6000,0 mii lei, contractarea împrumutului
pentm cheltuieli capitale (aportului financiar la proiectul ”Constmcţia Locuinţelor pentm Păturile
Socialmente vulnerabile ” în or. Glodeni).
2.6 Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport (Şcoala Sportivă) - în sumă de 50,0 mii lei donaţii
voluntare pentm cheltuieli curente din surse inteme (FMF) pentm procurarea matetiale didactice şi
altor cheltuieli, conform demersului nr. 12 din 04.03.2018.
3. Se aprobă volumul cheltuielilor, pentm unele activităţi, din mijloacele fmanciare, prevăzute în
bugetul raional pe a. 2019 la programul ”Exercitarea guvemării”, inclusiv:
3.1 Direcţia Agricultură - în sumă de 45,0 mii lei pentm organizarea şi desfaşurarea sărbătorilor
profesionale din agricultură ”Ultimul snop”, ”Ziua Lucrătomlui din Agricultură şi Industria
Prelucrătoare” şi a concursului raional la recoltarea culturilor cerealiere de .1 gmpă, culturilor de
toamnă, pregătirea de bază a solului şi semănatul culturilor de toamnă , conform demersului nr. 135
din 19.02.2019.
3.2 Aparatul Preşedintelui raionului - în sumă de 207.2 mii lei, inclusiv:
- în sumă de 69,9 mii lei pentm acoperirea cheltuielilor de elaborare a documentaţiei de proiect a
Monumentului Ştefan cel Mare şi Sfânt.
- în sumă de 22,9 mii lei pentm participare la cea de-a XVIII-a ediţie a expoziţiei naţionale
”Fabricat în Moldova”, teritoriul C.I.E. ”MOLDEXPO” SA, mun. Chişinău, conform demersului
din 19.11.2018.
*- în sumă de 12,7 mii lei, pentru asigurarea tur-retur a veteranilor războiului din Afganistan pentm
participare la activităţile de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan,
organizate în mun. Chişinău.
- Uniunea Cernobîl din Moldova , OT Glodeni - pentm organizarea şi desfaşurarea acţiunilor de
comemorate a victimelor catastrofei de la CAE Cemobîl - în sumă de 34,0 mii lei, conform
demersului preşedintelui OT Glodeni din 31.10.2018.
- Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova, OT Glodeni —în sumă de 24,0 mii lei pentm activităţile
sociale, culturale şi sportive pe parcursul anului 2019 conform demersului nr. 46 din 14,12.2018. -

- Consiliului raional al veteranilor de război şi muncii - în sumă de 43,7 mii lei pentru
organizarea măsurilor consacrate Zilei Victoriei şi Zilei mondiale a omului în etate, conform
demersului nr. 01 din 20.02.2019.
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'
4. Se redistribuie partea de cheltuielia bugetului raional după cum urmează:
- la instituţia ”Centrul pentru Tineret” spre micşorare de la ”cheltuieli de personal ” în sumă de
8,7 mii lei şi spre majorare la ”servicii” în sumă de 2,2 mii lei, ”materiale didactice, rechizite de
birou” în sumă de 5,5 mii lei, deplasări deserviciu - 1,0 mii lei, conform demersului DÎTS nr. 03
din 17.01.2019.
4.1 spre diminuare de la instituţia DITS (contabilitatea centralizată), ECO 314110 ”Procurarea
maşinilor şi utilajelor” în sumă de 20,0 mii lei şi spre majorare la instituţia ”Şcoala primară
grădiniţă Fundurii Noi„ în sumă de 20,0 mii lei la ECO 314110 pentru procurarea reşoului
electric, conform demersului nr. 9 din 27.02.2019.
4.2 la mstituţia CCMAS ”Incredere” spre micşorare de la ”bunuri şi swrvicii” în sumă de 80,0 mii
lei, de la ”procurarea maşinilor şi utilajelor, inventarului gospodăresc, produse alimentare, materiale
didactice, rechizite de birou, altele” în sumă de 169,0 mii lei şi spre majorare pentru ”servicii de
pază,, în sumă de 2695, 0 lei şi reparaţia capitală a scărilor la întrarea în clădirea centrului în sumă
de 165305,0 lei, conform demersului nr. 45 din 22.02.2019.
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
economico - fînanciare (preşedinte dl Ion Movilă).

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului

