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DISPOZITIE
PACNOP-flxtEril4E

din y'J noiembrie 2018 nr. y'J3

Cu privire la modificarea
bugetului raional pe anul 20Ig

Avind in vedere dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca, fapt
constatat de preqedintele raionului Basarabeasca la 25 septembrie 201g, necesitatea
stringentd de efectuare a unor modificdri in bugetul raional pfntru anul20lg, aprobat deConsiliui raional B.asarabeasca prin decizia n . og/oz din 2l decemb rie 20lz ji asigurarea
pe acestd cale a activitalii unor subdiviziuni din cadrul Consiliului raional, avind laiazd:- Demersul Eefului interimar al Directiei ?nvdfdmdnt general, dna Ecaterina
Pascal nr' 86 din 31.05.2018 prin care se solicitd modificarea bugetului Aparatului
suDolvlzlunil:

- Demersul directorului interimar al Liceuiui Teoretic ,,Alexandr puskin,,,
dna Liudmila Chircova nr.01-03/53 din 16.05.2018 prin care se solicitd modificarea
bugefului instituliei in legdturd cu insuficienla mijloacelor financiare planificate qi
aprobate la cheltuieli de personal pe anul 2018;

- Demersul contabilului-qef din cadrul Aparatuiui preqedintelui raionului,
dna Silvia Niculila nr.6c-2018 din 13 iunie 2018 prin care se solicitd redistribuirea unor
alocalii bugetare in legdturd cu neces itateaacoperirii unor cheltuieli stringente;

- Demersul gefului interimar al Direcfiei invdldmdnt general, dna Ecaterina
Pascal nr' 102 din 13.06.2018 prin care se solicitdrestabilirea Centrului raional de crealie acopiilor ,,Luceafbrul" a mijloacelor financiare au destinalie speciald pentru activitF4i
extragcolare neutilizate la finele anului bugetar 2017 de cdtre institulia nominalizatd;- Demersul ;efului interimar al Directiei invdldmdnt generai , dnaEcaterina
Pascal nr' 021442.din I 2.09.2018 prin care se solicitd efectuaiea unor modificdri in bugetul
Direc{iei ?rrvd{dmint general Basarabeasca legate de redirec{ionarea mijloacelor financiare
nevalorificate de la odihna de vard a copiilor in sezonul estival 20lg;- Demersul Eefului interirnar al Direc{iei asisten{d sociala gi proteclie afamiliei, d] Mihail Martinov nr' 1025118 din 02 iulie 20lB,prin care se solicitd efectuareamodificdrii bugetului institu{iei in legdturd cu acord.areadonafiei in mdrime de 200,0 mii leide cdtre Funda{ia Primei Doamne <Din suflet> pentru intrelinerea Centrului de plasament
pentru persoanele virstnice qi cu dizabilitati din s. Sadaclia;



- Demersul qefului interimar al Direcliei asistenJd sociald qi proteclie a

familiei, dl Mihail Martinov nr. 1026118 din 02 iulie 2018, prin care se solicitd oper,

unor modificdri in statele de personal in cadrul unor servicii sociale instituite pe 11

Direclia asistenld sociald qi proteclie a familiei;
- Demersul qefului interimar al Direc{iei asisten{d sociald gi proteclie a

familiei, dl Mihail Martinov nr.021422 din 16.08 2018, prin care se solicitd efectuarea t
modificdri in bugetul raional in legdturd cu instituirea unor servicii sociale gi a unor un

suplimentare de personal prevdzut de pachetul minim de servicii sociale, aprobal

Guvern;
- Demersul qefului Secliei culturS, dnei Olga Gufu nr.23 din 15.10.2018, prin <

se solicitd modificarea planului de finanlare a mdsurilor culturale gi a planului mdsu

sportive pentru anul 2018.
Tinind cont de prevederile:
- art.60 alin. (5) qi art.61 din Legeafinanlelor publice qi responsabilitSlii

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07 .2014;
- afi. 27 alin. (3) al Legii nr. 397 -XV din 16.10.2003 privind finanJele publice

locale;
- art.l41 alin. (2) al Codului Educaliei al Republicii Moldova nr. 1,52 dtn

17.07.2014;
- Hotdrirea Guvernului nr. 800 din 01 august 2018 pentru aprobarea pachel

minim de servicii sociale gi modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabili:

pLata aj utorului material.
Avind la bazd scrisoarea Oficiului teritorial Hinceqti al Cancelariei de

nr.1,304lOT7 -251 din 09. 1 1.201 8,

in conformitate cu art. 48 alin. (6), art.53 alin. (1) lit. i) qi art. 5a aH. (1)

Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd,locald,

DISPUN:

1. Se alocd din soldul mijloacelor bdneqti, constituit la 01.01.2018 in u

executdrii bugetului raional pe anul 2017, mijloace financiare in sumd de 385'4 mi
pentru restabilirea alocaliei cu destinalie speciald (mijloace financiare cu destiv

speciald pentru activitdli extrascolare), alocate anterior Centrului raional de crea.l

copiilor ,,Lu0eafdrul" prin decizia Consiliului raional nr. 08102 din 01 .I2.2017 gi rdn

nevalorificate in buget la situalia din 31.12.2017 .

2. Se modificd bugetul raional Basarabeasca pe anul 2018 ca urmare a majo

bugetului Direc{iei asisten{d socialS gi protec{ie a familiei in legdturd cu dona{ia in sum

200,0 mii lei, acordatd de FundaJia Primei Doamne <Din sufleD pentru intreJin

Centrului de plasament pentru persoanele virstnice qi cu dizaQilitdti din s. Sadaclia.

3. Decizia Consiliului raional nr. 09102 din 2I decembrie 2017 cu privir
aprobarea in prima lectur6, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2018

modificdrile ulterioare, se modificd dupd cum urmeaz6:
3.1. in punctul I alprezentei decizii cifrele ,,49076,6" qi,,50404,1" se spbstit

cu cifrele ,14927616" qi respectiv ,,5060411".
3 .2 . in punctul 2 al prezeritei decizii, cifra " 50404,1 " se substituie cu cifra

,15060411".



4.Decizia Consiliului raional nr. 09/03 din2l decernbrie 2017 cu privire la
aprobarea in lectura a doua a bugetului raional pe anul 2018 ,":i: rnodificdrile
ulterioare, se modifica dupa cum urmeazd:

4.1. in punctul I aL prezentei decizii cifrele ,,49076,6" Ei ,,50404,1" se
substituie cu cifrele ,049276160' qi respectiv ,,50604r10r.

4.2. Anexa nr. 1 la decizia nominalizatd ,,Indicatorii generali qi sursele de
finanfare ale bugetului raional Basarabeasca pe anul 2018" se substituie qi se
expune in redac{ie nou6, conform anexei nr. I la prezenta dispozilic"

4.3. Anexa nr. 2 la decizia nominalizatd ,,Componenfa veniturilor
bugetului raional Basarabeasca pe anul 2018" se substituie ;i se expune in
redacfie nou6, conform anexei nr. 2 la prezentadispozifie;

4.4. Anexa nr. 3 la decizia nominalizatd ,,Resursele qi cheltuielile
bugetului raional Basarabeasca conform clasificafiei funcf ionale qi pe
programe pe anul 2018' se substituie gi se expune in redaclie rrlr-rd, conform
anexei nr. 3 la prezenta dispozilie;

4.5. Anexa ff. 4 Ia decizia nominalizatl,,Veniturile colectate de citre
Consiliul raional gi institu{iile bugetare finanfate din bugetul raional pentru
anul 2018" se substituie qi se expune in redac{ie noud, conform anexei nr. 4 Ia
prezenta dispozilie;

4.6. Anexa nr. 12 Ia decizia nominalizatd ,,Efectivul-limiti. de personal
pentru Consiliul raional qi institufiile bugetare finanfate din bugetul raional
pe anul 2018" se substituie qi se expune in redac{ie nou6, conform anexei nr. 5 la
prezenta dispozilie.

5. Direc{ia finanfe (dna Maria Muntean) in conformitate cu legislafia in
vigoare va efectua remanierile respective in vederea modificirii bugetului raional.

6. Direclia asisten{d sociald qi protective a familiei (dl Mih:ril Marlinov),
Direclia inv6lamAnt general Basarabeasca (dna Ecaterina Pascal), r.,iceul Teoretic
,,Alexandr Pugkin" (dna Banari Olesia), vor asigura in paftea de referinfd
efectuarea operaliunilor ce lin de executarea dispoziliei nomin alizate.

7. Contabilul-gef din cadrul Aparatului preEedintelui raionului (dra Silvia
Niculip) va asigura conform competenlei ce-i revine, efectuarea operaliunilor ce se
impun in vederea modificdrii bugetului institufiilor fbrd statut de pcr"sgani juriclicd
din cadrul Consiliului raional.

8. Responsabilitatea pentru executarea prezentei
personal.

dispozilii mi-o asum

9. Ptezenta dispozilie urmeazd, a fi adusd la cunoqtinla persoanlor
cointeresate, precum gi la cunogtinld publicd. 

d.

Piotr PU$CARI


