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Proiect
DECIZIE

din

decembrie 2016

nr.

,,Cu privire la acceptarea primirii documentației de proiect a proiectului de execuție
,, Reparația capitală a Liceului Teoretic Vasile Coroban,, de la Ministerul Educației de
către unitătea administrativ–teritorială raionul Glodeni”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,. Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999 ,
Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05,2007,
Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului Ministerului Educației nr.5196321 din 16.12.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă primirea documentației de proiect a proiectului de execuție ,, Reparația capitală a
Liceului Teoretic Vasile Coroban,, de la Ministerul Educației la unitatea administrativ–
teritorială raionul Glodeni în vederea inițierii lucrărilor de reparații capitale a construcției în care
î-și desfășoară activitatea IP ,, Liceul Teoretic Vasile Coroban,,.
2. Se împuternicește șeful secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri dl. Bodean
Aureliu de a primi documentația de proiect a proiectului de execuție ,, Reparația capitală a
Liceului Teoretic Vasile Coroban,, de la Ministerul Educației.
3.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru protecția mediului și amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice ( președinte
dl.Țarigradschi Valeriu).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Șef al Direcției Finanțe
Nelea Sîngereanu
Șef al DÎTS
Tudor Casauțan
Specialist principal în problemele juridice
Zorina Gurău
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Șef al SCGCD
Aureliu Bodean
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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„ Cu privirela transmiterea în locațiune a unor încăperi/cabinete,,

În conformitate cu prevederile art.art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI di 04.05,2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din
24.04.2007, Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu
strigare și reducerenr.136 din 10.02.2009,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea în locațiune a unor încăperi/cabinete amplasate în clădirea cu numărul
cadastral 4801114.007.07 proprietate publică, domeniul public al unității administrativteritoriale raionul Glodeni cu adresa poștală or.Glodeni, str.Tricolorului nr.2, conform
prevederilor legislației în vigoare.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru protecția mediului și amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice ( președinte
dl.Țarigradschi Valeriu ).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Specialist principal în problemele juridice
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin
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Cu privire la aprobarea modificărilor prin completarea componenței
nominale în Comisia Consultativă de Specialitate pentru activități
economico-financiare a Consiliului raional Glodeni
În conformitate cu art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, art.59-64 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale
administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003, pct.43 al Legii pentru
aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și
raionale nr.457-XV din 14.11.2003, Decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/24 din 20.11.2013
,, Despre aprobarea regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional
Glodeni’’ ,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă modificarea prin completarea în componența nominală a Comisiei Consultative de
specialitate pentu activități economico-financiare, cu textul:
Țoiu Valentin – consilier raional, ( PSRM).
2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei Consultative de Specialitate
pentru problemele de drept şi etică ( Preşedinte dl. Ion Maican).

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional
Inițiatorul Proiectului
Președinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Consilier raional
Șef Serviciu juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele
administrației publice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

__________________
Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

Țoiu Valentin
Gurău Zorina
Stavinschi Ina

Pelin Vasile
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,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe și obiecte de mică valoare și scurtă durată,,
În conformitate cu prevedrile art.43,77 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007,
Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Hotărîrii Guvernului despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe nr.500
din 12.05.1998, demersului IMSP CS Glodeni din 06.12.2016,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe proprietate publică, domeniul public al unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit, de IMSP CS
Glodeni în valoare de 115466,07 ( una suta cinsprezece mii patru sute șaizeci și șase virgulă
zero șapte) lei cu uzura de 100% , conform anexei.
2. Se aprobă casarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată proprietate publică, domeniul
public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit
de IMSP CS Glodeni în valoare de 13169,31 ( treisprezece mii una suta șaizeci și nouă virgulă
treizeci și unu ) lei, cu uzura de 100% , conform anexei.
3.Se instituie comisia pentru verificarea corectitudinei perfectării actelor de casare, controlului
selectiv a mijloacelor propuse spre casare în următoarea componenţă:
ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala - membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Gurău Zorina - membru al comisiei, Șef al serviciului juridic și resurse umane
Sîngereanu Nelea- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Ciobanu Viorica - membru al comisiei, director al IMSP CS Glodeni
Rîbca Iulia - membru al comisiei, contabi-șef al IMSP CS Glodeni
4..Controlul pentru executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pentru activități economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Șef al Direcției Finanțe
Nelea Sîngereanu
Șef al serviciului juridic și resurse umane
Zorina Gurău
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni
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DECIZIE
din __ decembrie 2016

nr __

Cu privire la modificarea bugetului raional
pentru a. 2016, aprobat prin deciziile Consiliului
Raional nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015 ,
corelat prin deciziile CR nr. 4/4 din 5 august 2016
și nr. 5/1 din 4.11.2016

În baza art. 8, alin (2) p.4): alin.(3); art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27
alin.(1), alin. 2 al Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, 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, demersurilor secției CGCD din 16.11.2016,
Consiliul raional DECIDE:
1 Se alocă din Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare în
sumă de 24,0 mii lei , inclusiv:
1.1 Aparatului Președintelui raionului - în sumă de 24,0 mii lei pentru achitarea
serviciilor de elaborare a studiului de Fezabilitate a investiției pentru proiectul
”Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut r-nul Glodeni – I
s. Cuhnești și s. Balatina” elaborat de ÎM ”Avensa Consulting-Com”, conform
demersului secției CGCD din 16.11.2016
2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
specialitate __________________________________________________.
Preşedinte al şedinţei
Initiatorul proiectului:
Presedintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Sef Directia Finante

Sîngereanu Nelea

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile
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,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționarea Serviciului de asistență
parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate
din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei or.Glodeni ”.
Înconformitate cu prevederileLegiiasistențeisociale nr.547-XV din 25.12.2003, Legii nr.123 din
18.06.2010 cu privire la serviciilesociale, HotărîreaGuvernuluiRM nr.760 din
17.09.2014pentruaprobareaRegulamentului cu privirelaorganizareașifuncționareaServiciului de
asistențăparentalăprofesionistăși a standardelorminime de calitate, înbaza art.43(1) al
Legiiprivindadministrațiapublicălocală nr.436-XVI din 28.12.2006,
ConsiliulraionalGlodeni DECIDE:
1.
Se
aprobăRegulamentul
de
organizareșifuncționareaServiciului
de
asistențăparentalăprofesionistădin cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei
or.Glodeni(anexa nr.1); Standardele minime de calitate pentru Serviciul de asistență parentală
profesionistă (anexanr.2).
2. Cheltuielile ce țin de organizartea și funcționarea serviciului nominalizat vor fi suportate de
către prestatorul serviciului și se vor efectua în limita alocațiilor prevăzute anual în bugetul
Consiliului raional, precum și alte mijloace provenite din donații, granturi și alte surse, conform
legislației.
3. Controlulexecutăriiprezenteidecizii se punepeseamaComisiei consultative de specialitate
(președinte Vladimir Maican).
Președinte al ședinței
Secretar al ConsiliuluiraionalGlodeni
Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionuluiGlodeni
Coordonat:
Vicepreședinte al raionuluiGlodeni
Șef al DirecțieiFinanțe
Șef al DASPF
Specialist principal înproblemelejuridice
Avizat:
Secretar al ConsiliuluiraionalGlodeni

_________________
PelinVasile
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
SîngereanuNelea
SanduSvetlana
GurăuZorina
PelinVasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
GLODENI
DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
DECIZIE

din

decembrie 2016

nr.______

„ Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe de la IMSP Spitalul raional Glodeni la
unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni,,.
În conformitate cu prevederile art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr.
436–XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121- XVI din 04 mai 2007, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,
Hotărîririi Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor,
mijloacelor fixe şi altor active nr.688 din 09.10.1995, demersului IMSP Spitalul raional Glodeni
nr.01-16/663 din 20.12.2016,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1.Se aprobă transmiterea proprietății publice, domeniul public – mijloc fix, clădire cu nr.
cadastral 4801114.007.07 (bloc administrativ-contabilitatea)cu suprafața la sol de 391,8 m2 , cu
suma de bilanț 60543,00 lei și valoarea reziduală de bilanț 0,00 lei, amplasată pe în or. Glodeni,
str. Tricolorului nr.2, de la IMSP Spitalul raional Glodeni la unitatea administrativ-teritorială
raionul Glodeni.
2. Se instituie comisia de primire-predare, în următoarea componenţă:
Oxana ALBU - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ala Ojoga
- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.
Zorina Gurău - membru al comisiei, șef al serviciului juridic și resurse umane
Nelea Sîngereanu – membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Larisa Cojocaru - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Guriev Nicolae - membru al comisiei, șef al IMSP Spitalul raional Glodeni
Panomariova Olga - membru al comisiei, contabil-șef al IMSP Spitalul raional Glodeni
3. Controlul
executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de
specialitate____________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Iniţiator al proiectului:
LEUCĂ Ion
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
ALBU Oxana
Sef al Direcției Finanțe
Nelea Sîngereanu
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Ala Ojoga
Șef al serviciului juridic și resurse umane
Zorina Gurău
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
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„Cu privire la transmiterea în administrare, cu titlu gratuit a unor bun imobil-construcție
proprietate publică, domeniul public de la unitătea administrativ-teritorială raionul
Glodeni la Președintele raionului Glodeni ”
În conformitate cu prevederile art.43, 77 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999,
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007 ,
Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05 aprilie 2007, Legii
privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind
modificarea şi completarea unor acte legislative nr.91 din 26 aprilie 2012 , Legii cadastrului
bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015,
Consilul raional Glodeni DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea proprietății publice, domeniul public a unității administrativ-teritoriale
raionul Glodeni în administrare, cu titlu gratuit – mijloc fix, clădire cu nr. cadastral
4801114.007.07 (bloc administrativ-contabilitatea)cu suprafața la sol de 391,8 m2 , cu suma de
bilanț 60543,00 lei și valoarea reziduală de bilanț 0,00 lei, amplasată pe în or. Glodeni, str.
Tricolorului nr.2, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Președintele
raionului.
2. Se instituie comisia de transmitere a bunului imobil proprietate publică, domeniul public în
administrare, cu titlu gratuit, în următoarea componenţă:
ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala
- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării și postpriv.
Gurău Zorina
- membru al comisiei, șef serviciul juridic și resurse umane
Cojocaru Larisa
- membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Carajia Mihai
- membru al comisiei, specialist principal în problemele funciare și cadastru
Serjantu Valeriu
- membru al comisiei, arhitect-șef
Bucatca Maria
- membru al comisiei, contabil-șef al Președintelui raionului Glodeni
3. Se intervine către OCT Glodeni filiala ÎS ,, Cadastru,, de a efectua modificările parvenite în
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.
4. Controlul privind executarea prezentei deciziii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni
Coordonat:Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcţiei Finanţe
Șef al serviciului juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Avizat:Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion
ALBU Oxana
Nelea Sîngereanu
Zorina Gurău
Ala Ojoga
Vasile Pelin
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DECIZIE
din 23 decembrie 2016
Cu privire la acceptarea
instalării unui cazan
În conformitate cu prevederile art. 43.77 al Legii privind administrația publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, art. 78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor
autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317 – XV din 18 iulie 2003, Legii
privind administrarea și deetizarea proprietății publice nr. 121 – XVI din 04 mai 2007, Legii cu
privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523 – XIV din 16 iulie
1999, Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere
a bunurilor proprietate publică nr. 901 din 31.12.2015,
Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
1.

Se solicită acceptarea instalării în cazangeria unității administrativ teritoriale
Dușmani, construcție cu nr. cadastral 4830102.580.01 amplasat în s. Dușmani, a
cazanului ” Ariston ” cu ardere pe gaze naturale în scopul asigurării cu agent termic a
edificiului în care este amplasată filiala Școlii de Arte Cuhnești din s. Dușmani cu nr.
cadastral 4830101.355.01.003.
2.
Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor
publice ( președinte Valeriu Țarigradschi).

Președintele ședinței
Secretarul Consiliului Raional

Pelin Vasile

Proiect inițiat de:
Președintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreședinte al raionului
Șef interimar al Serviciului Cultură Glodeni
Șef Direcție Generală Finanțe
Șef Serviciu juridic și resurse umane
Specialist principal în problemele
privatizării și postprivatizării
Arhitect șef al raionului
Șef Secție construcții
Avizat:Secretarul Consiliului raional

ALBU Oxana
Mutelica Olga
Sîngerean Nelea
Gurău Zorina
Ojoga Ala
Serjantu Valeriu
Bodean Aurel
Pelin Vasile
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DECIZIE
dindecembrie 2016

nr ___

Cu privire la corelareabugetuluiraionalpentru
a. 2016, aprobatprindeciziileConsiliuluiraional
nr. 12/1 si 12/13 din 10 decembrie 2015, corelat
prindeciziileConsiliuluiRaional nr. 4/4 din
5 august 2016 șinr. 5/1 din 04.11.2016 cu Legea
bugetului de stat pentruanul 2016 nr. 154 din
01.07.2016 siLegea nr. 236din 3 octombrie 2016
pentrumodificareașicompletareaLegiibugetului
de stat peanul 2016

În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16
octombrie 2003 cu modificările ulterioare, art. 55, alin. (5) din Legea finanțelor
publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului
de Stat pentru anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016 , anexa nr.5, ( volumului
transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2016 cu referire
la Consiliul raional Glodeni); circularei Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07 din 23
mai 2016, Legii nr. 236 din 3 octombrie 2016
pentrumodificareașicompletareaLegiibugetului de stat peanul 2016, anexa nr. 5,
circulareiMinisterului Finanțelor nr. 06/2-7 din 10 octombrie 2016 și 06/2-07 din
20 decembrie 2016,
Consiliul raional Glodeni decide:
1. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr. 236 din
03.10.2016, partea devenituri a bugetului raional Glodeni pe anul 2016,
corelatăprindeciziaConsiliuluiraional nr. 5/1 din04 noiembrie 2016, după cum
urmează:
1.1 Înanexa nr.1 ”Sintezaindicatorilorgeneralisisursele de finanțare ale
bugetuluiraionalGlodenipeanul 2016” se substituieurmătoriiindicatori:
- Venituri - suma ,,103010,9 mii lei” se substituie cu suma ”104418,2 mii
lei”,
- Inclusivtransferuri de la bugetul de stat - suma “93418,6 mii lei” se
substituie cu suma ”94825,9 mii lei” ( +1407,3 mii lei) ,

- Cheltuieli, total – suma ,, 102351,5 mii lei “ se substituie cu suma ,,
103758,8 mii lei” ( +1407,3 mii lei).
2. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr. 236 din
03.10.2016, partea devenituri și cheltuieli a bugetului raional Glodeni pe anul
2016, corelatăprindeciziaConsiliuluiraional nr. 5/1 din 04 noiembrie 2016,după
cum urmează:
2.1
Înanexa
nr.
1a
”ComponentaveniturilorbugetuluiraionalGlodenipentruanul 2016”:
a) Resursebugetare -suma de ”102351,5 mii lei” de substituie cu suma de
”103758,8 mii lei;
b) veniturilebugetuluiraional - suma de ”103010,91 mii lei” se substituie cu suma
de ”104418,2 mii lei;
c) veniturigenerale - suma de ”101946,3 mii lei”sesubstituie cu suma de
”103353,6 mii lei;
d) Transferurileprimite de la bugetul de stat – suma “ 93418,6 mii
substituie cu suma “94825,9 mii lei”( +1407,3 mii lei) șianume:

lei “ se

- Transferurile cu destinațiegenerală - suma de ”13828,7” se substituie cu
suma de ”15235,5” ( +1407,3 mii lei),
2.2. Înanexa nr. 2 a decizieiConsiliuluiraional nr.5/1 din04 noiembrie 2016
”ResurselesicheltuielilebugetuluiraionalGlodeni
conform
clasificațieifuncționaleșipeprogramepentruanul
2016”se
substituieurmătoriiindicatori:
a) Cheltuielirecurente - total general ,,102351,5 mii lei “ , se substituie cu suma
- ,, 103758,8 mii lei”, +1407,3 mii lei), inclusivpegrupeprincipale:
- Grupa ”Servicii de stat cu destinație generală”–– Aparatul Presedintelui
raionului +1407.3 mii lei, inclusiv:
a) ÎMSP Spitalul Raional Glodeni – 570,0 mii lei, contribuția la proiect
b) IMSP CMF Balatina – 70,0 mii lei pentru reparații
c) Aparatul Președintelui raionului – 767,3 mii lei
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
Specialitate
_____________________________________________________________

Variantele modificate a anexelor 1, 1a, 2, 3 se anexeaza la prezenta decizie.
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional
Initiatorul proiectului:
Presedintele raionului Glodeni

Vasile Pelin

LEUCA Ion

Coordonat:
Sef Directia Finante

Nelea Sîngereanu

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Vasile Pelin

