
REP{'BLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

. PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABBASCA

tvtD_6tu2, or. Basarabeasca, str. K. Marx.55
tel/fax (297) 2-20-5g E_mail: fr*"on@_uif ..,

DISPOZITIE
PAC|IOP-f,)ItEHI4E

din _XQ noiembrie 2018

Cu privire la corelarea bugetului raional
pe anul curent cu Legea bugetului de stat pe anur 201g

nr. y'l/

Avind in vedere dizolvatea de drept a consiliului raional Basarabeasca, faptconstatat de preqedintele raionului Basarabea*" 
1" 25 septem brie 20r g, neces itateadebloc[rii situafiei legate de ajustarea bugetului raionar Basarabeasca pe anur 201g ramodificdrile Legii bugetului ie stat pe anul 20rg nr.2g9 din 15 decemb rie 2017(Monitorul oficial nr' 464-470 art. BI0 din 29.12.2017), prin.ur. u, fost precizatesumele transferurilor de la bugetul je..stal rn-iugort raioiar,?n llgaturd cu operareamodificdrilor la Legea nr' 15i3-XV din 26 d,ncZmbr.ie 2002cu privire la mdrimea,modul qi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistent'medicalS (Monitorut oficial lvr. a0-4i din 09.02.2.0ri art, toai,'Zsigurarea majoreriicu 2 lei a normelor financiare peltT alimentafia elevilor din irrriiiupil. de invdfdmintde la I septembrie 2018 9i diminuar.u t.un.r.rurilor din Fondul de Suslinere aPopulafiei pentru asistenla sociald, linind cont de circulara rvri.rirt..ului Finanfelor nr.06/2-07 din 22 iunie 2078, avind 

'la 
bazd r.rirou..u oficiului teritorial Hinceqti alcancelariei de Stat nr' 1304'/oT7-251 din09.1l 2lll,in conformitate cu art. 4g alin.(6)' art' 53 alin' (1) lit' i) 9i art. 54 ali.1r; ain rlgea nr. 436-xvrdin 28 decembrie2006 privind administrafiapublicd local!, intruexecutarea prevede riror art. 55 alin.(5) al Legii finanlelor pruti.. 9i responsabitiulii bugetar-fiscale nr. l'l din25.07 .2014,

DISPUN:
1' Se modificd bugetul raional pe anui 2018 in legdturb. cu aloca{iile suplimentarede la bugetul de stat in sum6 d,e 205,6mii lei, ca urnare a majordrfi transferurilor cudestinalie speciald, inclusiv:

pentru invdldmintul preqcolar, primar, secundar, general si complementar(extragcolar) in sumd de 1g0,4 mii lei;
-- pentru qcoli sportive in sumd d.e 1,2 mii lei;
-- pentru asisternla sociard in sumd d,e 24,0 mii rei.



2. Se diminueazd bugetului raional pe anul 2018 in sumd de 162,1 mii lei, ca
urnare a micsordrii transfbrurilor din Fondul de Sus{inere a Populaliei.

3' Decizia Consiliului raional nr. 09102 din 21 decembrie 2017 cu privire
aprobarea in prima lectur6, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 20ig
modificdrile ulterioare, se rnodiflca clupa cum urmeazd:

3.1 In punctul I al prezentei decizii cifrele ,,49276,6";i,,50604,1,, se substituie
cu cifrele ,,49320,10' si respectiv ,050647,6u.

3.2 In punctul 2 al prezentei d,ecizii, cifra "50604,1" se substituie cu cifra
,,,50647,6'.

4.Decizia Consiliului raional nr. 09103 din 21 decembrie 2017 cu privire la
aprobarea ?n lectura a cJoua a bugetului raional pe anul 2018 cu modificdrile
ulterioare, se rnodifica dupa curn urrneazd:

4.1in punctr-rl 1 al prezerrtei decizii cifrele ,,49276,6" qi ,,50604,1,, se substituie
cu cifrele ,,49320,1" gi respectiv 0,50647,6r,.

4'2 Anexa nr' I la decizia nominalizatd oolndicatorii generali qi sursele de
finantare a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2018" se substituie qi se
expune in redacfie nou6, conform anexei nr. I la prezentadispozilie;

4.3 Anexa nr. 2 la decizia norninalizatd ,oComponenfa venifurilor bugetului
raional Basarabeasca pe anul 20180' se substituie gi se expune in redaclie noub,
conform anexei nr.2la prezenta dispozitie;

4.4 Anexa nr' 3 la decizia nominalizatd,,,Resursele qi cheltuielile bugetului
raional Basarabeasca conform clasificafiei funcfionale qi pe programe pe anul
2018" se substituie si se expune in redaclie noud, conform anexei nr. 3 la prezenta
dispozilie;

4'5 Anexa nr' 5 la decizia nominalizatd ,,Transferurile de la bugetul de stat,
citre bugetul raional" se substituie ;i se expune in redaclie nou6, conform anexei
nr. 4la prezenta dispozilie;

4.6 Anexa nr' 7 la decizia nomin alizatd ,,Bugetele institu{iilor de invifimint
primar qi secundar general, finanfate din bugetul raional pe anul 201g" se
substituie si se expune in redacfie nou6, conform anexei nr. 5 la prezentadispozilie;

4.7 Anexa nr. 8 la decizia norninalizatd,,,,Componenta raionali de finanf are a
institufiilor de invifimint primar qi secundar general din raionr pentru anul
2018" se substituie si se expune in redactie noud, conform anexei nr. 6 la prezenta
dispozipie;

4.8 Anexa nr. 12 ,,Efectivul-limiti de personal pentru Consiliul raional qi
institu{iile bugetare finanfate clin bugetul raional pe anul 2018" se substituie qi se
expune in redactie noud confbrm anexei nr.7 laprezenta dispozilie;

4.9 Anexa nr. l3 ,'sinteza veniturilor qi cheltuielilor Fondului local de
sustinere social5 a populatiei pe anul 2018" se substituie si se expune in redactie
noud confonn anexei nr. 8 la prezenta dispozitie.

la

cu



5. Direcfia finanfe (dna Maria Muntean) in conformitate cu
va efectua remanierile respective in bugetului raional in
alocafiilor conform clasifi cagiei bugetare.

6. Direc{ia asistenfd sociald qi protecfie
asigura efectuarea operafiunilor ce se impun
mijloacelor bdnesti la plalile sociale.

Iegislalia in vigoare,
vederea distribuirii

a familiei (dl Mihail Marrinov) va
in vederea majordrii si diminudrii

7' Direcfia invdlamint general Basarabeasca (dna Ecaterina pascal) qi contabilul-
qef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dna Silvia Niculila), vor asigura
efectuarea opera{iunilor ce se impun in vederea majordrii mijloacelor b6neqti.

8' Responsabilitatea privind executarea prezentei dispozilii mi-o asum personal.
9' Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtinld prin publicarea pe site-ul oficial alconsiliului raional www..bd$argbgaggaJrd qi totodatd se comunicd prin transmiterea

copiilor institugiilor cointeresate.

Preqedintele

raionului Basarabea Piotr PU$CARI


