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l i DECTZTE
l"i I PEITItrHI4E

iill I a Consiliului Raional Basarabeascalii'ilil,l

I 11 I Df-WlLrL
l"i I PEITItrHI4E

iill I a Consiliului Raional Basarabeascalii'ilil,l
din 18 [ecembrie 202Q nr.05lt4

Cp' privrge la modificarea
Urfrpetuhfi raional pe anul anul2020
lliil
litr; Avfind in vedere cd prin Hotdr6rea Guvernului Republicii Moldova nr. 896

dirii 14 ldecembrie 2020 (MO nr. 343 (7671)/16.12.2020 art.l050) au fost

rdpartizite din aloca{iile aprobate in bugetul de stat pentru anvl 2020, mijloace

din 18 becembrie 202Q nr.05ll4

fifibnciaie suplimentare in bugetul raional in scopul acoperirii deficitului bugetar

t in anul 2020 de unele institulii de invdldm6nt general din raion ;i
restanlelor salariale ale angaja\ilor, precum gi pentru achitarea premiului

ului din unitSlile bugetare pentru rezultatele activitdlii in anul 2019,

in Hotdrdrea Guvernului nr.8lll2020, aparilia necesitdlii in legdturd cu

efectudrii modificdrilor respective in bugetul raional pentru anul2020, in
itate cu aft. 43 alin. (1) lit. b) qi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 43612006

32-35/2007 art.l I6), Consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:
aprobd modificarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020 in

cu repartizarea de la bugetul de stat cdtre bugetul raional a transferurilor

cu destinalie speciald in sumd de 89219 mii lei, inclusiv:

101 mii lei pentru instituliile de invilbmAnt general din raion;

,8 mii lei pentru gcoala sportivd raionald.

izia Consiliului raional 03104 din 20 decembrie 2019 ,,Cu privire la

in prima lectur5, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020" se

ifi
.1

dupd cum urmeaz6:

n punctul I din prezenla decizie cifrele ,,56494,7" qi ,,6'7894,7" se

e cu cifrele ,16828711'o $i, respectiv ,16949612".

2.2 punctul 2 din prezenta decizie, cifra '67894,7" se substituie cu cifra

Consiliului raional nr. 03/05 din 20 decembrie 2019 ,,Cu privire
ectura a doua, a bugetului raional Basarabesca pe anul 2020"
cum urmeaz6:

I 1 din prezenta decizie cifrele ,,66494,7" Ei ,,67894,7" se

la
SCm lectr

rpd cur
punctu
u cifre

izia
inl

lupd
pul

cucsrf

I

il:l
I

ifrele 1168287rl" ;i 116949612".



nal rabeasca conform clasificafiei funcfionale qi pe programe pe anul

substituie qi se expune in redacfie nou6, conform anexei nr. 3 la
decizie;

nr. 5 \a decizia nominalizatd ,,Transferurile de la bugetul de stat'
in redactie nou6,ul traional pe anul 2020" se substituie qi se expune

anexei nr. 4laprezenta decizie;

3.4

3.6
titu

nr. 1 la decizia nominalizatd,,sinteza indicatorilor generali 9i

de finan{are a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020" se

e qi se expune in redaclie noui, conform anexei nr. I la prezenta decizie;

exa nr. 
-2 

la decizia nominalizald,oComponen{a veniturilor bugetului

rabeasca pe anul 2020'se substituie 9i se expune in redaclie nou6,

anexei nr. 2 la prezenta decizie;
nexa nr. 3 la decizia nominalizatd ,,Resursele qi cheltuielile bugetului

xa nr. 13 ,,Efectivul-limiti de personal pentru Consiliul raional si

bugetare finan{ate din bugetul raional pe anul 2020" se substituie si

in redaclie noud conform anexei nr.5 la ptezenta decizie;

ireclia finanle (dna Maria Muntean), in conformitate cu legislalia in

va efectua remanierile respective in bugetului raional in legiturd cu

bugetului laparteade venituri qi cheltuieli, ca urrnare areparrizarii de la

stat a transferurilor suplimentare cu destinalie speciald indicate in pct. I

ireolia inv6!6mdnt general Basarabeasca (dna Ecaterina Pascal) va asigura

de referinld efectuarea operaliunilor ce se impun in legdturd cu

:a alocaliilor suplimentare pentru gcoala sportivd raionalS indicate in pct.l
tei decizii, precum gi va monitoriza achitarea la timp in instituliile de

general din raion a restanlelor salariale a angqa(ilor pentru anul2020
ului anual pentru rezultatele activitdlii in anul 2019.

ii instituliilor de inv6[6mAnt general din raion, vor asigura in

referinld operaliunile ce lin de executarea deciziei nominalizate.

Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in sarcrna

ui raionului Basarabeasca, dl Piotr Pugcari.

zenta decizie trmeazd a fi adusd la cunoqtinld persoanelor cointeresate,

qi la cunoqtin!6 publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului
.basarabeasca.md.
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Anexa nr. I
la decizia Consiliului raional
nr. 05/14 din 18.12.2020

li Indicatorii generali qi sursele de finanfare ale bugetului
raional Basarabeasca pe anul 2Q20

i,i
Denumirea

Cod
Eco

Suma,
mii lei

,irVeni uri. total 1 68287,r
l Inc usiv transferuri de la bugetul de stat 64045.6

lChe tuieli. total 2 69496.2

Inc rsiv cheltuieli de personal 5 l5 12,8

lI. Sol I buqetar t_e+3) 1209,
V. Su 'sele de finanlare, total 4+5+9 1209,

dclusi ' soldul disponibil t209,
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