
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABBASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tellfax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57 E-mail: consiliul@basarabeasca.md

DECIZIE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Ilasarabeasca

din 31 martie 2020

Cu privire la modiflrcarea bugetului raional
pentru anul2020 Ei alocarea mijloacelor financiare

nr.02102

Consiliul raional Basarabeasca intrunit in sedinta sa extraordinard din 31

martie 2020;

. Examinind in dezbateri:
- Informa\iaprezentatd de cdtre qeful adjunct al Direcliei finanfe, dna Maria

Muntean cu privire la volumul soldului disponibil de mijloace financiare, format
in urma executdrii bugetului raional pe anul 2019 qi capacitatea acestuia de

acoperire a deficitului bugetar pentru anul 2020 qi altor cheltuieli apdrute qi

neaprobate in bugetul raional pentru anul curent;
- Luarea de cuvAnt a preqedintelui raionului, dl Piotr Puqcari cu privire la

necesitatea alocdrii mijloacelor, financiare pentru solufionarea unor chestiuni
stringente qi ac{iunile garantate de conducerea raionului in vederea menfinerii
echilibrului bugetar pe parcursul anului de gestiune;

- Demersul contabilului-qef din cadrul Aparatului pregedintelui raionului,
dra Silvia Niculila nr. 52 din 12.02.2020 prin care se solicitd restabilirea
transferurilor capitale alocate anterior de Ministerul Agriculturii Dezvoltdrii
Regionale qi Mediului pentru finanfarea obiectului ,,Reparalia capitald a staliilor
de epurare qi pompare din or.Basarabeasca", nevalorificate la finele anului
bugetar 2019 qi rdmase in soldul raional la situalia din 01.01 .2020;

- Demersul qefului Secliei economie, dl Egor Nichita nr. 01 din 04 marlie
2020, prin care se solicitd identificarea mijloacelor financiare pentru achitarea
contribuliei locale pentru anuI2020 in mdrime de 220300,50 lei la cofinanlarea
gi implementarea proiectului ,,Eficientizarea energeticb a LT ,,Matei Basarab"
din oragul Basarabeasca"; &

- Demersul Eefului interimar al Direcliei asistenld sociald qi protec{ie a

familiei, dl Mihail Martinov nr. 387120 din 21.02.2020 prin care se solicitd
efectuarea unor modificdri in statele de personal ale unor servicii sociale din
cadrul Direcfiei;

- Scrisoarea adresatd preqedintelui raionului Basarabeasca de citre
antrenorul filialei $colii sportive raionale Basarabeasca la lupte libere, dl Iurie
Gurin din 16.12.2019;

- Demersul directorului interimar al IMSP Spitalul raional Basarabeasca, dl
Ivan Secov nr. 61-01/01-15 din 27.02.2020 prin care se solicitb acordarea

#



suportului financiar pentru acoperirea datoriilor creditoare ale instituliei legate

de achitarea serviciilor comunale;
- Demersul colectiv al locatarilor blocului locativ de pe strada Gogol, I B

din or. Basarabeasca, adresat preqedintelui raionului, prin care se solicitd

acordarea unui ajutor material pentru repara\ia acoperigului blocului locativ

respectiv;
- Demersul colectiv al angajalilor Centrului Raional de Crealie pentru Copii

,,Luceafbrul" din or. Basarabeasca din 06.03 .2020 prin care se solicitd acordarea

ajutorului material unic directorului instituliei, dnei Aurelia Petrova in legdturS

cu intervenlia chirurgicald Ia care a fost supus6.

in conformitate cu prevederile:
- Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rczetvd al

Consiliului raional Basarabeasca pe anuI2020, aprobat prin decizia Consiliului

raional nr. 03/05 din 20.I2.20I9, anexa nr.6;

- art. 2t din Hotdrdrea Guvernului nr. 155212002 pentru aprobarea

No.rmelor financiare pentru activitatea sportivd, cu modificdrile ulterioare (MO

nr. 174-176/2002 art. 1750);

- art.61 din Legea finanlelor publice Ei responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.

l8I l20l4,cu modificdrile ulterioare (MO nr.22 3-2 30/20 I 4 art. 5 I 9);

- ari. 28 din Legea privind finanlele publice locale nr. 39712003, cu

modificdrile ulterio are (MO nr. 248-2 5 3/2003 art.996);

- art.43 alin. (1) lit. b) qi alin. (2), art. 46 alin. (1) din Legea privind

administralia publicd 1oca15 nr. 43612006, cu modificdrile ulterioate (MO nr.32-

35/2007 art.116);

Avdnd la bazd avizul pozitiv la proiectul de decizie al Comisiei

consultative de specialitate- a Consiliului raional pentru economie, buget qi

finanle, Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:

1. Se alocd din Fondul de rezervd al Consiliului raional Basarabeasca pe anul

z}2},mijloace financiare in sumd totald de 58,0 mii lei, inclusiv:
I IMSP Spitalul raional Basarabeasca suma de 50,0 mii lei, pentru

acoperireapafiial| a datoriilor credi[oare ale instituliei legate de achitarea

serviciilor comunale;
i cet. Iablonschi Alexandr, locuitor al or. Basarabeasca, str. Gogol, 18, ap'

I7, ajutor material unic in sumd de 3000,0 lei, pentru procurarea

materialelor necesarc Ia reparalia acoperiqului blocului locativ de pe str.

Gogol, 18 din or. Basarabeasca, in baza cererii qolective adresate

preqedintelui raionului de cdtre locatarii blocului locativ sus-menfionat;

I cet. Petrova Aurelia, director al Centrului Raional de Crealie pentru Copii

,,Luceafrrul" din or.Basarabeasca, ajutor material unic in sumd de 5000,0
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lei, pentru acoperirea unor cheltuieli legate de intervenlia chirurgicald la

care a fost suPus6.

2. Se aloc6 Consiliului raional Basarabeasca din soldul disponibil de mijloace

financiare, constituit la 01 .01.2020, in urma executdrii bugetului raional pe

anul 21lg, mijloace financiare in sumd totald de 527031'50 lei, pentru

acoperireu ,poi cheltuieli stringente qi neplanificate in bugetul raional pe

anul curent, inclusiv:
I suma de 247837 lei, pentru restabilirea transferurilor capitale alocate de

c6tre Ministerul Agriculturii Dezvoltdrii Regionale qi Mediului pentru

finanlarea obiectului ,,Repara[ia capitalS a staliilor de epurare 9i pompare

din or.Basarabeasca";
I suma de 220300,50 lei, pentru achitarea pe contul ADI{ Sud a contribuliei

locale pentru anul 2020 la cofinan{area qi implementarea proiectului

,,Eficienti zarea energeticd a LT ',Matei Basarab" din oraqul

Basarabeasca";
I suma de 25000 lei, pentru premierea sportivilor din raion in cadrul

. acliunii ,,Gala performan{elor sportive 2019" '
3. Se alocd Consiliului raional Basarabeasca din soldul disponibil de mijloace

financiare, constituit la 01 .01.2020, in urma exeout6rii bugetului raional pe

anul 201.9, mijloace financiare in sumd de 33894 lei, pentru acordarea

indemnizaliei materiale unice solicitate qi a ajutoarelor materiale

organizaliiior obqteqti din raion, inbaza cererilor adresate Consiliului raional,

conform anexei la prezenta decizie.

4. Se diminuiazd bugetul instituliei ,,serviciul de ingrijire sociald la
4omiciliu" din cadrul Direcliei asistenld socialS qi protecfie a familiei, cu

suma de 4016 mii lei laparteade cheltuieli de personal, ca urmare a reducerii

statelor de personal cu 1 unitate de lucrdtor social.

5. Se majoreazdbugetul instituliei ,,serviciul social de asisten{i personal5"

din cadrul Direcliei asistenld sociald qi proteclie a familiei, cu suma de 40'6

mii lei la partea de cheltuieli de personal, ca urmare a majordrii statelor de

personal cu 1 unitate de asistent personal.

6. Anexa nr. 13 din decizia Consiliului raional nr. 03/05 din 20 decembrie 2019

,,Cu privire la aprobarea, in lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe

anuI2020" se modific[ dupd cum urmeaz6:

- La poziyia nf. 44 ,rserviciul rle deservire la domiciliu", in rubrica

,,Uniti{i", cifra ,,36,0" se substituie cu tifra,r35r0", in rubrica o,Cheltuiel total
(mii lei)", cifra ,,2200,6" se substituie cu cifra ,12160,0', in rubrica ,oCheltuieli

de personal (mii lei) " cifra ,,2099,6" se substituie cu cifra ,1205910"1-- 
La poziyia nr. 43,rserviciul asistenfi personalil",in rubrica,,uniti{i",

cifra,, 31,0" se substituie cu cifra rr32r0tt, in rubrica,Cheltuiel total (mii lei)",

cifra ,,1750,5" se substituie cu cifra ,r1791r1", in rubiica ,,Cheltuieli de

personal (mii lei)" cifra,, 1740,9" se substituie cu cifra ,,1781r50'.

7. Se stabileqte cd asocialiile obqteqti din raion, nominalizate in anexa de la



prezenta decizie vor beneficia de suportul financiar solicitat, numai dupd
prezentarea in mod obligatoriu a certificatelor de inregistrare qi a conturilor
bancare.

8. Pregedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari, cu suportul Secliei
culturi 9i a $colii sportive raionale, va organiza qi va desfdqura acliunea ,,GLlaperformanlelor sportive 2019", utilizdndln u..rt scop mijloacele financiare,
alocate de cdtre consiliul raional, conform pct. 2 din preze nti decizie.

9' Direcfia finanle (dna Maria Muntean) in conformitate cu legisla{ia in vigoare
9i prwederile prezentei decizii, va efectua remanierile respEctive in vederea
modifi cdrii bugetului raional.

lg Contabilul-qef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dra Silvia
Niculifa), va efectua in conformitate cu prezent a decizie, operaliunile financiare
ce se impun conform competenlelor ce-i revin.

1 1' Direclia asisten{d sociald gi protec}ie a familiei (dl Mihail Martinov), va
a;igura in partea de referinld efectuarea operaliunilor ce fin de execut area pct. 4
qi 5 din prezenta decizie.

12. controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune
consultative de specialitate a consiliului raional pentru
finanle.

13' Ptezenta decizie urmeazd a fi adusd la cunoqtinld persoanelor cointeresate,
precum Ei la cunoqtin{a publicd prin publ icaiea p. puginu oficiald a Consiliului
raional : www.basarabeasca.md.

in sarcina Comisiei
economie, buget qi

Maria MUNT'EAN

Preqedintele gedinlei
Consiliului raional Bas

Contrasemneazd:
Secretarul interimar
Consiliului raional

Coordonat:

$eful adjunct al Direcliei finanle

$

1,44zte4 Vasile GARABA



Alocarea mijloacelor
constituit la 01.01.2020. in

Anexd
la dec,izia Consiliul raional
nr. 02102 din 3 I .03.2020

financiare din soldul mijloacelor binegti,
urma executirii bugetului raional pe anul 2019

Nr.
d/o

Solicitanfii de
mijloace financiare

Scopul alocirii Suma
alocatd,

lei
I Cirja Rodica Pentru acordarea indemnizaliei unice in legdtura cu

decesul mamei Cirja Claudia, consilier in Consiliul
raional Basarabeasca, conform art. 25 alin{2) din
Legea nr.768 din02.02.2000 privind statutul
alesului local

8894

5000

s000

5000

s000

5000

1iRq4

2 Consiliul veteranilor
transportul feroviar,
st. Basarabeasca

Pentru susfinerea veteranilor transportului feroviar
care sunt singuratici qi lintuili lapat

J Asocia{ia na{ionald a
veteranilor rdzboiului
pentru independenJa
RM din raionul
Basarabeasca

Petru organizarea mesei de pomenire a eroilor
cdzuti in actiunile de luptd pentru apdrarca
integritdtii qi independen{ei Republicii Moldova

4 Societatea veteranilor
rdzboiului din
Afganistan

Pentru organizarea mesei de pomenire cu
participarea veteranilor gi membrilor famililor celor
cdztr[i in rdzboiul din Afganistan

5 Organiza\ia
veteranilor MAI qi

veteranilor rdzboiului
pentru independenfa
RM

Pentru organizarea mesei de pomenire in memoria
celor cdzu\i pentru independen{a Patriei

6 Oryaniza\ia raionald
,,Cernobil"

Pentru organizarea mesei de pomenire pentru
participan{i i la lichidarea consecin{elor catastrofei
de la CAE Cernobil

Total:

Secretarul interimar 
I

Consiliului raional Basai

Coordonat:

$eful adjunct al Direcliei

lt
ai
:l
pr

rt

?

Gheorghe LIVITCI{I

w ,,{Wffi, MariaMUNrEAN

;, { fti,it;' \
li \'ffxi:' ' I
t'Tu =*.*"'" /
\{vrsv t'-i,:y'

$

Admin
Dreptunghi

Admin
Dreptunghi


