REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI
PROIECT

DECIZIE nr. 3/1
din 21 mai 2020

or. Nisporeni

„Cu privire la modificarea deciziei nr 9/21
din 24 decembrie 2019”Cu privire la aprobarea
bugetului raional Nisporeni în lectura a doua
pentru anul 2020”
În temeiul art.43, 46,alin. 1) al Legii nr. 436– XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, în conformitate cu prevederile art. 55,61 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.24, 26 din Legea nr. 397 – XV din 16 octombrie 2003 privind
finanţele publice locale, a circularei Ministerului Finantelor nr. 06/2-07 din 29 aprilie 2020 cu privire la
modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.172 din 19.12.2019 prin Legea nr.61 din 23 aprilie
2020 și urmare solicitărilor parvenite din partea administratorilor de buget din gestiune, Consiliul raional,

Decide:
1. Se modifică pct.1 la decizia nr. 9/21 din 24.12.2019 „Cu privirea la aprobarea bugetului
Raional Nisporeni în lectura a doua pentru anul 2020” dupa cum urmează:
- Suma la venituri de 169430.0 mii lei se substituie cu suma de 176676.52 mii lei
- Suma la cheltuieli de 169225.2 mii lei se substituie cu suma de 181499.74 mii lei.
2. Se modifică pct. 2 la subpunctele : 2.1; 2.2; 2.3; 2.5, cu următorul conţinut:
2.1.Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2020, conform anexei
nr.1.
2.2. Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2020, conform anexei nr.2.
2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020, conform anexei nr.3.
2.5. Sinteza veniturilor colectate de catre institutiile publice pentru anul 2020, conform anexei
nr. 5.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului, dlui Vasile
MARCUTA și dnei Vera LAZAR - şef Directie Finanțe.
Președintele ședinței
Consiliului raional
Secretarul interimar al
Consiliului raional
Contrasemnat
Șef serviciu juridic

Sergiu Zmeu

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului
Vasile Mărcuță și întocmit de Vera Lazăr, șef Direcție finanțe, persoana ce înaintează
problema vizată.
_________________
Aviz
asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la modificarea deciziei 9/21 din 24.12.2019 „Cu
privire la aprobarea bugetului rational Nisporeni în lectura II pentru anul 2020””
Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința
Consiliului raional pentru data de 21 mai curent.
Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect juridic
ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se formulări și
termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă.
Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior
și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la subiectul vizat.
Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde
principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale de
nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul corespunzător
proiectelor de decizii.
Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual proiectul
deciziei înaintat în formularea propusă.

Serviciul juridic

Sergiu Zmeu

Notă informativă
la decizia Consiliului Raional referitor la modificarea deciziei nr 9/21

din 24 decembrie 2019”Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni
în lectura a doua pentru anul 2020”
Urmare modificării Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din
19.12.2019 prin Legea nr.61 din 23.04.2020, prin care au fost precizate sumele
transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2020, a solicitărilor
parvenite din partea administratorilor de buget din gestiune, referitor la necesitatea
modificării bugetelor aprobate din motivul atragerii la buget a surselor din proiectele în
conformitate cu Contractele de grant semnate cu Agenția pentru Eficiență Energetică –
succesorul de drepturi si obligații ale Fondului pentru Eficiența Energetică; acordului și

deciziei părinților și a Consiliului de administrare din gimnaziul Zberoaia pentru a
alimenta elevii claselor V-IX contra plată prin achitarea serviciilor cu plată; solicitările
DITS de a majora planurile la partea de venituri si a celui de cheltuieli a bugetelor
aprobate pentru anul 2020 pentru: școala de sport - de la serviciile hoteliere cu 15.0 mii
lei; centrul metodic - 15.0 mii lei pentru procurarea documentelor de conferire a gradelor
didactice pentru cadrele didactice, precum si a actelor de studii pierdute; centrul raional de
tineret Nisporeni - pentru atragerea proiectului “Fond comun pentru dezvoltarea serviciilor
pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili”, finanțat de către Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare și Agentia Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare cu suma de 20.0
mii lei, astfel bugetul raional Nisporeni se modifică, după cum urmează :
- Suma la venituri, aprobată inițial în buget cu suma de 169430.0 mii lei, se majorează
cu suma de 7246.52 mii lei şi va constitui suma de 176676.52 mii lei.
- Suma la cheltuieli de 169225.2 mii lei, aprobată inițial în buget, se majorează cu
alocările prin decizii de Consiliu Raional din soldul disponibil la 01.01.2020 - suma de
5028.02 mii lei și, respectiv suma propusă la ședința actuală de 7246.52 mii lei şi
constituie suma de 181499.74 mii lei.
Excedentul de 204.8 mii lei, aprobate în buget pentru achitarea creditului, angajat
prin recreditare de la Ministerul Finantelor, de la Banca de dezvoltare a Consiliului
Europei pentru implementarea proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile
socialmente-vulnerabile II, angajat în perioada anilor 2015-2017, cu prima transa de
rambursare în anul 2020 și cu achitarea integrală în anul 2037.
Modificarile la bugetul raional precizat se explică detaliat prin următorii factori:
I.Implementarea proiectelor atrase prin intermediul Agentiei de Eficiență Energetică,
destinate reparațtiilor capitale la institutia educationala liceul teoretic „Prometeu”
Grozești - în sumă de 2250.0 mii lei .
II. Majorarea serviciilor cu plată (la decizia Consiliului de administrare și cu cordul
părinților) la gimnaziul Zberoaia pentru alimentația elevilor claselor V-IX cu suma de
31.02 mii lei mii lei destinate achitării produselor alimentare.
III. Direcția învățămînt, tineret și sport solicită majorarea părții de venituri si a celei de
cheltuieli cu suma de 30.0 mii lei, inclusiv: 15.0 mii lei pentru procurarea diplomelor
pierdute de către absolvenții instituțiilor educaționale și a certificatelor de grade didactice

la cadrele didactice; 15.0 mii lei pentru prestarea serviciilor hoteliere de catre școala sport,
ce vor fi utilizate la întreținerea clădirii.
IV. Centrul raional de tineret Nisporeni - pentru atragerea proiectului “Fond comun
pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili”, finanțat de către
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și
Cooperare cu suma de 20.0 mii lei, care vor fi utilizate pentru desfășurarea activitaților de
tineret în raion.
V. La inițiativa consilierilor raionali a fost deschis la consiliul raional un cont de
donații pentru acoperirea cheltuielilor legate de stoparea raspîndirii și tratarea infecției
Covid- 19 cu suma de 50,0 mii lei.

VI. La rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 suma transferurilor la
bugetul raional au fost suplimentate cu suma totală de 4865.5 mii lei , dintre care 4606.8
mii lei cu destinatie specială , inclusiv:
- 343.6 mii lei, destinate dotării laboratoarelor la gimnaziul „Alexandru cel bun
Vărzărești” în cadrul proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”;
- 4263.2 mii lei - din fondul de susținere a populației pe anul 2020 pentru achitarea
cheltuielilor de personal asistenților personali din gestiunea direcției asistență socială și
protecția familiei;
- 258.7 mii lei – alte transferuri curente cu destinație generală pentru compensarea
veniturilor ratate la bugetul raional, în special pe veniturile persoanelor fizice, destinate
serviciilor în domeniul economiei / dezvoltarea drumurilor.
Sumate toate împreună alcătuiesc suma de 7246.52 mii lei și urmează a fi modificat
bugetul raional, la partea de venituri și cea de cheltuieli, cu suma menționată.
VII. Urmare ordinului Ministerului Finantelor nr. 7 din 3.01.2020, au fost
redistribuite mijloacele financiare din pachetul minim de servicii sociale legate de
majorarea salariului asistenților personali cu suma de 272.0 mii lei, diminuîndu-se pe
intern de la serviciul sprijin pentru familiile cu copii la aceisi sumă - ambele parvenite din
contul transferurilor cu destinație specială din fondul de susținere a populației pe anul
2020.

Șef Direcție Finanțe

Vera LAZĂR

