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ORDINEA DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca 

din 16 decembrie 2021 
 

1. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în    

     perioada dintre şedinţele Consiliului raional. 

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca 

2. Cu privire la  executarea  bugetului raional pe 9 luni  ale anului 2021. 

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe 

3. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului 

de stat pe anul 2021. 

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe 

4. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca 

pe anul 2022. 

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca 

5. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional 

Basarabeasca pe anul 2022. 

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe 

6. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional    

Basarabeasca pentru  trimestrul I al anului 2022. 

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

7. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în  

semestrul I al anului 2021. 

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

8. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2022. 

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

9. Cu privire la completarea unităţilor militare cu resurse umane la 

mobilizare. 

Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare 

10. Cu privire la rechiziţionarea mijloacelor de transport la mobilizare.  

Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare 

11. Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechiziţii de bunuri şi 

     prestări de servicii în interes public. 

Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare 

12. Cu privire la transmiterea unor bunuri. 

Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale 

13.  Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri. 

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general 

14. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 

02/03 din 14 mai 2021. 

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general 

15. Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal. 

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca  

 

 

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

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

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

Proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 16 decembrie 2021                                                                              nr. 06/01 
 

Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui  

raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional 

 

În legătură cu faptul că, în perioada dintre şedinţele Consiliului raional, a 

apărut necesitatea emiterii de către preşedintele raionului a unor dispoziţii cu 

caracter financiar, precum şi referitor la raporturile de serviciu a unor angajaţi ai 

Consiliului raional, care urmează a fi aprobate obligatoriu de Consiliul raional în 

şedinţa sa imediat următoare, în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. n) şi art. 46 alin. 

(1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 

art. 116), Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 
 

Punct unic: Se aprobă dispoziţiile preşedintelui raionului, după cum urmează 

(dispoziţiile se anexează): 

 

◼ nr. 78 din 07.10.2021 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

Fondul de rezervă al Consiliului raional”; 

◼ nr. 91p din  15.11.2021 „Cu privire la numirea în funcţia publică pe o durată 

determinată”. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                            _______________                                           
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                                           Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

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

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: bascon@mail.ru 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Proiect  

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  16  decembrie  2021                                                                          nr.06/02 
 

Cu privire la executarea bugetului  

raional pe 9 luni ale anului 2021 
 

          Examinând raportul cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca 

pe 9 luni ale anului 2021, prezentat de către şeful adjunct al Direcţiei finanţe, 

precum şi luările de cuvânt în dezbateri, Consiliul raional constată că activitatea 

administraţiei publice raionale a fost orientată spre asigurarea executării  

prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021, a altor acte legislative şi 

normative în domeniu. 

          Bugetul  raional Basarabeasca a fost aprobat de către Consiliul raional pe 

anul 2021 în sumă de 71089,2 mii lei la venituri şi în sumă de 72384,6 mii lei la 

cheltuieli, fiind balansat cu suma de 1295,4 mii lei din soldul disponibil format în 

urma executării bugetului pe anul 2020. 

          Pe parcursul perioadei de gestiune venitul total ale bugetului raional este 

acumulat în sumă de 47411,1 mii lei  sau la nivel de 66,4%, conform planului 

precizat pe an în suma de 71353,2 mii lei. 

          Transferurile s-au valorificat în proporţie de 68,4%, ceea ce constituie suma 

de 45220,1  mii lei, din care transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat în 

suma de 33918,1 mii lei și transferuri cu destinație generală în suma de 11302,0 mii 

lei. 

          Veniturile curente (fără transferuri) pe perioadă de referinţă alcătuiesc suma 

de 2191,0 mii lei sau la nivel de 41,9% conform planului precizat. 

         Analizând încasările veniturilor pe impozite şi taxe în bugetul raional s-a 

constatat: 

          -  Impozitul pe venit pe perioada de gestiune este acumulat în sumă de 1513,1 

mii lei sau la nivel de 38,4%, conform planului precizat pe an în sumă de 3943,5 

mii lei. 

           -  Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii sunt încasate în sumă de 70,5 mii lei, 

sau în măsură de 28,2%, conform planului precizat pe an în sumă de 250,0 mii lei. 

          - Veniturile provenite din alte activităţi pe perioada de gestiune sunt executate 

în mărime de 607,4 mii lei sau la nivel de 58,6 %, conform planului precizat pe an 

în sumă de 1036,0 mii lei. 

          Cheltuielile de casă ale bugetului raional pe perioada de gestiune sunt 

executate în sumă de 46828,7 mii lei sau la nivel de 64,3 %. 

          Volumul de cheltuieli executat în bugetul raional este expus pe codurile 

principale după cum urmează: 

mailto:bascon@mail.ru


          1. Cheltuielile de personal (cod. 211, 212) –  37509,7 mii lei;  

          2. Plata mărfurilor şi serviciilor (cod. 222) – 3415,4 mii lei, inclusiv: 

          -   reparaţia drumurilor locale – 1115,2mii lei. 

          3. Prestaţii de asistenţă socială (cod. 272) – 2147,5 mii lei;   

          4. Prestaţii sociale ale angajaţilor (cod. 273) – 181,5 mii lei; 

          5. Alte cheltuieli curente (cod 281) – 60,8 mii lei; 

          6. Active nefinanciare (cod. 3) – 3492,1 mii lei; 

          La finele perioadei de gestiune în bugetul raional au fost înregistrate datorii 

debitoare în mărime de  578,6 mii lei, datorii creditoare în mărime de 4925,9 mii 

lei, inclusiv cheltuieli de personal – 4278,5 mii lei. 

         Fondul de rezervă pe perioada de gestiune a fost executat cu suma de 199,0 

mii lei, fiind planul aprobat pentru anul 2021 – 250,0 mii lei. 

         Ţinând cont de rezultatele executării bugetului pe 9 luni ale anului 2021 şi în 

conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. b3), art. 53 alin. (1) lit. h) și i) din Legea nr. 

436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), art. 31, 

art. 32 lit. f), art.33 lit.o) din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale 

(MO nr.248-253/2003 art.996), art. 72 alin. (2) din Legea nr. 181/2014 finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale (MO nr. 223-230/2014 art. 519), 

Consiliul raional Basarabeasca, 
                                            

D E C I D E: 
 

           1.  Se ia act de raportul prezentat de către şeful adjunct al Direcţiei finanţe, 

dna Maria Muntean cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe 9 

luni ale anului 2021. 

          2.  Se aprobă executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2021 la 

venituri în sumă de 47411,1 mii lei, la cheltuieli în sumă de 46828,7 mii lei.   

          3.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Comisiei 

consultative de specialitate pentru economie, buget şi finanţe a Consiliului raional. 

          4. Prezenta decizie  intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al 

Actelor Locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate, precum şi 

la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 
 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                                _______________                                          
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabaesca                                                                  Gheorghe LIVIŢCHI 
 

Coordonat: 

Şeful adjunct al Direcției finanţe                                                  Maria MUNTEAN 
                           
 

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA 
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

tel/fax (297) 2-20-5,8 (297)2-20-57 E-mail: consiliul@basarabeasca.md  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proiect  

D E C I Z I E 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 16 decembrie  2021                                                                               nr. 06/03 
 

Cu privire la corelarea bugetului raional 

cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 
 

În scopul aducerii bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021 în concordanță 

cu modificările la Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, operate 

prin Legea Parlamentului nr.188 din 25 noiembrie 2021 (MO nr. 290/ 26.12.2021 

art.410), necesitatea ajustării în legătură cu aceasta a  transferurilor  cu destinație 

specială pentru anul 2021 cu limitele finale ale transferurilor de la bugetul de stat 

către bugetul raional, în baza circularei Ministerului Finanțelor nr. 06/2-7-46 din 

26.12.2021, în conformitate cu art.55 alin (5) din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (MO nr. 223-230/2014 art. 519), art. 

24 din  Legia nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (MO nr.248-253/2003 

art.996), în temeiul art. 43 alin. (1) lit. b) și art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Consiliul raional 

Basarabeasca. 
 

D E C I D E: 

1. Se aprobă majorarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021 în legătură 

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

destinație specială din Fondul de susținere a populației pentru pachetul minim de 

servicii sociale cu suma de 47,2 mii lei. 

2. Decizia Consiliului raional 05/04 din 18 decembrie 2020 Cu privire la 

aprobarea în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021, se  

modifică după cum urmează: 

2.1 În punctul 1 din prezenta decizie cifrele „71089,2” și „72384,6” se substituie 

cu cifrele „71185,7” și respectiv „72738,0”. 

2.2 În punctul 2 din prezenta decizie, cifra ”72384,6” se substituie cu cifra 

„72738,0”. 

3. Decizia Consiliului raional nr. 05/05 din 18 decembrie 2020 Cu privire la 

aprobarea în lectura a doua, a bugetului raional Basarabesca pe anul 2021, se 

modifică după cum urmează: 

3.1 În punctul 1 din prezenta decizie cifrele „71089,2” și „72384,6” se substituie 

cu cifrele „71185,7” și „72738,0”.  



3.2 Anexa nr. 1 la decizia nominalizată „Sinteza indicatorilor generali și 

sursele de finanțare a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021” se 

substituie  și se expune în redacție nouă, conform anexei nr. 1 la  prezenta decizie; 

3.3 Anexa nr. 2 la decizia nominalizată „Componența veniturilor bugetului 

raional Basarabeasca pe anul 2021” se substituie și se expune în redacție nouă, 

conform anexei nr. 2 la prezenta decizie; 

3.4 Anexa nr. 3 la decizia nominalizată „Resursele și cheltuielile bugetului 

raional Basarabeasca conform clasificației funcționale și pe  programe pe anul 

2021” se  substituie și se expune în redacție nouă, conform  anexei nr. 3 la  prezenta 

decizie; 

3.5 Anexa nr. 13 la decizia nominalizată „Efectivul-limită de personal pentru  

Consiliul raional și instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional pe anul 

2021” se substituie și se expune în redacție nouă conform anexei nr.4 la prezenta 

decizie; 

3.6 Anexa nr. 14 la decizia nominalizată „Sinteza veniturilor şi cheltuielilor 

Fondului local de susţinere socială a populaţiei pe anul 2021” se substituie și se 

expune în redacție nouă conform anexei nr.5 la prezenta decizie. 

4. Direcția finanțe (dna Maria Muntean) în conformitate cu legislația în 

vigoare și prevederile prezentei decizii, va efectua remanierile respective legate de  

modificarea bugetului raional, precum și va asigura precizarea planurilor în vederea 

alocării mijloacelor financiare repartizate suplimentar de la bugetul de stat. 

5. Direcția Asistență socială și protecție a familiei (dl Mihail Martinov), va 

asigura în partea de referință operațiunile ce țin de executarea prezentei decizii. 

6. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seama președintelui 

raional Basarabeasca, dl Piotr Pușcari. 

7. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al 

Actelor Locale și urmează a fi adusă la cunoştinţă persoanelor cointeresate, precum 

și la cunoștință publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                                _______________                                          
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabaesca                                                                  Gheorghe LIVIŢCHI 
 

Coordonat: 

Şeful adjunct al Direcției finanţe                                                Maria MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                             nr.06/03 din 16 decembrie 2021 

 

  

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului  

 raional Basarabeasca pe anul 2021 

 

Denumirea 
Cod 

Eco 

Suma,  

mii lei 
I. Venituri, total 1 71185,7 

Inclusiv transferuri de la bugetul de stat  65946,9 

II. Cheltuieli, total 2 72738,0 

     Inclusiv cheltuieli de personal  53831,9 

III. Sold bugetar 1-(2+3) 1552,3 

IV. Sursele de finanțare, total 4+5+9 1552,3 

Inclusiv soldul disponibil  1552,3 

   

 

 
Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

 

 

                         

 

                    

 

                         

 

                                

 

 

                                                                            

 

                                                   

                  

 

 

 
 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                               nr.06/03 din 16 decembrie 2021 
 

Componența veniturilor bugetului 

raional Basarabeasca pe anul 2021 
 

                                                                               

 
Denumirea 

Cod 

Eco (k6) 

Suma,  

 mii lei 
 Total resurse  72738,0 

100 Resurse generale  70900,3 
 

Impozite, taxe, amenzi  4243,5 

100 Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 3943,5 

100 Taxa pentru apă 114611 250,0 

100 
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat în 

bugetul local de nivelul II 
141232 50,0 

 Total transferuri  65104,5 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru 

învățământul preșcolar, primar, secundar general, special 

și complementar (extrașcolar) 

191111 44599,0 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetulele locale de nivelul II pentru 

asigurarea și asistență socială 

191112 2112,0 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetuele locale de nivelul II pentru școli 

sportive 

191113 1237,0 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru 

infrastructura drumurilor 
191116 2229,0 

100 
Transferuri curente primite cu destinație generală între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 
191131 12673,6 

100 Transferuri din Fondul de compensare 191232 1453,9 

100 
Transferuri capitale primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 
191120 800,0 

100 Sold de mijloace banești la sfirsitul perioadei 930000 1552,3 

296 Resurse fonduri speciale   855,4 

296 
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele 

fizice în casele de schimb valutar 
142245 12,0 

296 

Transferuri curente primite cu destinație specială între 

instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale 

de nivelul II 

191310 842,4 

297 Resurse atrase de instituții total   983,3 

297 Total încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 624,0 

 Inclusiv pe instituții   

 Exercitarea guvernării (aparat consiliu) 142310 7,0 

 Liceul Teoretic “Constantin Stere” din s. Abaclia 142310 200,0 

 Liceul Teoretic „A. Pușkin” din or. Basarabeasca 142310 40,0 

 Şcoala de arte  142310 175,0 



 Politici și management în domeniul educației 142310 2,0 

 Centrul de persoane în etate 142310 200,0 

297 
Total plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 

public  
142320 359,3 

 Inclusiv pe instituții   
 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării   142320 300,0 

 Liceul Teoretic „A. Pușchin” din or. Basarabeasca 142320 50,0 
 Liceul Teoretic „N.Gogol” din or. Basarabeasca 142320 9,3 

                                                                                                                        

 

 

  

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

                           

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                              nr.06/03 din 16 decembrie 2021 

    

Resursele și cheltuielile bugetului raional Basarabeasca conform 

clasificației funcționale și pe programe pe anul 2021 

 
Denumirea  Cod  Suma, mii 

lei 

Cheltuieli recurente, în total  72738,0 

Cheltuieli de personal, în total 21 53831,9 
Investiții capitale, în tot l 3192 800,0 

Servicii de stat cu destinație generală 01  

Resurse, total  5927,5 

Resurse generale 1 5620,5 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 307,0 

Cheltuieli, total  5927,5 

Exercitarea guvernării 0301 3197,3 

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1313,3 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 1166,9 

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 250,0 

Apărarea națională 02  

Resurse, total  182,4 

Resurse generale 1 182,4 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  182,4 

Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 182,4 

Serviciul în domeniul economiei 04  

Resurse, total  3402,3 

Resurse generale 1 3402,3 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  3402,3 

Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 

cadastrului 
6901 258,1 

Politici și management în domeniul agriculturii 5101 165,4 

Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 

construcțiilor 
6101 308,3 

Politici și management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei 
5001 441,5 

Dezvoltarea drumurilor 6402 2229,0 

Ocrotirea sanatații 07  

Resurse, total  20,0 

Resurse generale 1 20,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  20,0 

Ocrotirea sănătății  20,0 

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08  

Resurse, total  2715,6 

Resurse generale 1 2715,6 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  2715,6 



Politici și management în domeniul culturii 8501 498,1 

Dezvoltarea culturii (ansamblurile de dans) 8502 640,5 

Dezvoltarea culturii 8502 250,0 

Activitati sportive 8602 60,0 

Sport (şcoala sportivă) 8602 1237,0 

Alte servicii de tineret 8603 30,0 

Învățământ 09  

Resurse, total  48180,3 

Resurse generale 1 47704,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 476,3 

Cheltuieli, total  48180,3 

Politici și management în domeniul educației 8801 1477,4 

Învățământ gimnazial 8804 11031,5 

Învățământ liceal 8806 28568,9 

Servicii generale în educație (SAP) 8813 592,7 

Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 6455,3 

Curriculum 8815 54,5 

Protecția socială 10  

Resu se, total  12309,9 

Resurse generale 1 12109,9 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 200,0 

Cheltuieli, total  12309,9 

Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 960,4 

Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 8998,6 

Protecție a familiei și copilului 9006 1802,9 

Protecție socială în cazuri excepționale 9012 106,2 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni (tinerii specialiști) 9019 441,8 
 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului raional 

nr.06/03 din 16 decembrie 2021 

 
EFECTIVUL- LIMITĂ DE PERSONAL PENTRU CONSILIUL RAIONAL ȘI INSTITUŢIILE 

BUGETARE FINANŢATE DIN BUGETUL RAIONAL PE ANUL 2021    

 

Nr. 

 

Instituţiile  

 

Unităţi 

Cheltuieli 

total  

(mii lei) 

Cheltuieli de 

personal 

 ( mii lei) 

1. Exercitarea guvernării  20,0 3197,3 2384,9 

2. Politici și management în domeniul 

bugetar-fiscal 
11 1313,3 1161.1 

3. Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării  
16 1166,9 755,3 

4. Gestionarea fondului de rezervă - 250,0 -  
Total grupa 01 servicii de stat cu 

destinație specială 
47 5927,5 4301.3 

5. Servicii de suport în domeniul apărării 

naționale 
2,5 182,4 137,4 

 Total grupa 02 apărarea națională 2,5 182,4 137,4 

6. Politici și management în domeniul  

economiei 
4,0 441,5 408,3 

7. Politici și management în domeniul 

agriculturii 
3 165,4 140,0 

8. Politici și management în domeniul 

dezvoltării regionale și a construcțiilor 
3 308,3 280,4 

9. Dezvoltarea drumurilor - 2229,0 - 

10. Politici și management în domeniul 

cadastrului  
2,0 258,1 222,6 

 
Total grupa 04 serviciul în domeniul 

economiei 
12,0 3402,3 1051,3 

11. IMPS Spitalul raional   20,0 - 
 Total grupa 07 ocrotirea sănătății  20,0  

12. Politici și management în domeniul 

culturii 
4 498,1 408,2 

13. Ansambul “Lia” Abaclia 3 260,6 247,9 

14. Ansambul „Basarabencile” 1 97,3 91,2 

15. Ansambul „Speranţa” Sadaclia 1 102,6 91,5 

16. Ansambul „Mărunţica” Carabetovca 1 91,4 85,3 

17. Ansambul „Muguraşii” Abaclia 1 88,6 82,5 

18. Dezvoltarea culturii - 250,0 - 

19. Activități sportive - 60,0 - 

20. Alte servicii de tineret - 30,0 - 

21. Şcoala sportivă 11,5 1237,0 1099,6  
Total grupa 08 cultură, sport, tineret, 

culte și odihnă 
22,5 2715,6 2106,2 



22. Politici și management în domeniul 

educației 
16,0 1477,4 1311,0 

23. Gimnaziul din com. Iserlia 24,54 2171,3 1876,8 

24. Gimnaziul „Ivan Bondarev”  din or. 

Basarabeasca 
32,25 3203,3 2694.6 

25. Gimnaziul din s. Iordanovca 13,3 871,9 726,6 

26. Gimnaziul „M. Tarlev” din s. Başcalia 28,16 2636,3 2320,7 

27. Gimnaziul  „Ştefan cel Mare” din s. 

Carabetovca 
23,92 2148,7 1885,2 

28. LT „M.Eminescu” din s. Sadaclia 52,69 5678,5 4980,7 

29. LT „C.Stere” din s. Abaclia 64,83 7217,0 5937,1 

30. LT„A.Puşkin” din or. Basarabeasca 45,5 5558,7 3900,0 

31. LT„M.Basarab” din or. Basarabeasca 39,75 4269,3 3665,5 

32. LT„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 42,75 4864,9 3647,0 

33. Componenta raională - 980,5 - 

34. Servicii generale în educație (SAP) 5,0 592,7 515,5 

35. Casa de creaţie 25,0 2697,8 2101,1 

36. Şcoala de arte 15,4 3175,0 1847,7 

37. Odihna de vară - 549,2 - 

38. Susținerea elevilor dotați - 33,3 - 

39. Curriculum  - 54,5 20,7 

 Total grupa 09 învățământ 429,09 48180,3 37430,2 

40. 
Politici și management în domeniul 

protecției sociale 
7,0 960,4 832,3 

41. 
Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea 

părintească 
- 595,9 - 

42. Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă 
5 735,5 408,3 

43. Susținerea caselor de copii de tip familial 1 311,6 92,9 

44. Serviciul asistenţă personală 34 2004,3 1998,2 

45. Serviciul de deservire la domiciliu 35,0 2234,7 2147,4 

46. Activitatea felcerilor-protezişti 0,5 44,1 43,5 

47. Compensația pentru serviciile de 

transport 
- 733,6 - 

48. Serviciul de asistenţă socială comunitară 9 852,0 805,9 

49. 
Centrul comunitar multifuncţional 

„Recunoștința” din or. Basarabeasca 
9 735,0 508,5 

50. 
Centrul comunitar multifuncţional 

„Speranța” din  s. Sadaclia 
9 683,9 559,1 

51. 
Serviciul social „Plasament familial 

pentru adulţi” 
3 250,1 175,9 

52. 
Serviciu în domeniul acordării ajutoarelor 

materiale Inclusiv (fondul) 
16 854,4 704,5 

 Serviciul social de suport monetar  94,2  
 Serviciul social de sprijin familial  43,7  
 Serviciul de asistență personală 16 704,5 704,5 

 Venituri de la case valutare  12,0 - 



53. Susținerea tinerilor specialiști  441,8 - 

54. Centrul persoane în etate 7,5 756,4 529,0 

55. 
Prestații sociale pentru copiii plasati în 

serviciile sociale (bani de buzunar) 
 116,2 - 

 Total grupa 10 protecția socială 136,0 12309,9 8805,5 

 Total general  649,09 72738,0 53831,9 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anexa nr. 5 

la decizia consiliului raional 

                                                                                            nr.06/03 din 16 decembrie 2021 

 

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor 

Fondului local de susţinere socială a populaţiei pe anul 2021 

 

Denumirea transferului 

 

COD ECO 

(K 6 

 

SUMA 

MII LEI 

   Total venituri, dintre care  854,4 

- Transferuri curente primite cu 

destinație specială între instituțiile 

bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II 

191310 842,4 

- Taxa la cumpararea valutei străine 

de către persoanele fizice în casele 

de schimb valutar 

142245 12,0 

Total cheltuieli, dintre care    854,4 

-    Fondul local de susţinere socială a 

populaţiei 
 854,4 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

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

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

               proiect   

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 

 
din  16 decembrie  2021                                                                             nr. 06/04 

 

Cu privire la aprobarea, în prima lectură,  

a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022 

 

Luând act de raportul cu privire la structura bugetului raional Basarabeasca 

pe anul 2022, prezentat de către președintele raionului, dl Piotr Pușcari în 

conformitate cu art. 24, 25 și 55 din Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale (MO nr. 223-230/2014 art. 519), art. 20 

alin. (3) și (4) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare (MO nr. 248-253/2003 art. 996), în temeiul 

art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală 

(MO nr. 32-35/2007 art. 116), Consiliul raional Basarabeasca. 

 

D E C I D E: 

 

1. Se aprobă bugetul raional Basarabeasca pe anul 2022 la partea de venituri în 

sumă de 71213,3 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 75052,2 mii lei, cu 

deficitul bugetar în sumă de 3838,9 mii lei, care urmează a fi acoperit din 

soldul mijloacelor financiare format la începutul anului 2022, în urma 

executării bugetului raional pe anul 2021. 

 

2. Se aprobă sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului 

raional pentru anul 2022 în mărime de 75052,2 mii lei. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                                   _______________                                          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                   Gheorghe LIVIŢCHI 
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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

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

               proiect   

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  16 decembrie  2021                                                                             nr. 06/05 
 

Cu privire la aprobarea, în lectura a doua,  

a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022 

 

În conformitate cu art. 20, 21, 33 și 34 din Legea nr. 397/2003 privind 

finanțele publice locale (MO nr. 248-253/2003 art. 996), în temeiul art. 24, 25 și 55 

din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, (MO 

nr. 223-230/2014 art. 519), art.19 alin. (4), art. 43 alin. (1) lit. b-b1), art.53 alin. (1) 

lit. h) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (MO nr. 32-

35/2007 art. 116), având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost standart 

per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea 

autorităților publice locale de nivelul al doilea, prevederile Ordinului Ministerului 

Finanțe nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic 

privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, având la bază scrisoarea 

Direcției finanțe nr. 43 din 03.12.2021 (scrisoarea se anexează), precum și avizele 

comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional, Consiliul raional 

Basarabeasca întrunit în ședința ordinară din 16 decembrie 2021, 
 

D E C I D E: 
 

1. Se aprobă bugetul raional Basarabeasca pe anul 2022 la partea de venituri în 

sumă de 71213,3 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 75052,2 mii lei, cu 

deficitul bugetar în sumă de 3838,9 mii lei, care urmează a fi acoperit din soldul 

mijloacelor financiare format la începutul anului 2022, în urma executării bugetului 

raional pe anul 2021. 

2. Se aprobă: 

◼ Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Basarabeasca 

pentru anul 2022, conform anexei nr.1. 

◼ Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2022, conform anexei 

nr.2. 

◼ Resursele şi cheltuielile  bugetului raional, conform clasificaţiei funcţionale 

şi pe programe pe anul 2022, conform anexei nr.3. 

◼ Veniturile colectate de către Consiliul raional şi instituţiile bugetare 

finanţate din bugetul raional pentru anul 2022, confom anexei nr.4. 

◼ Transferurile de la bugetul de stat, către bugetul raional pe anul 2022 în 

sumă de 66959,6 mii lei, conform anexei nr.5. 

mailto:consiliul@basarabeasca.md


◼ Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al 

Consiliului raional Basarabeasca pe anul 2022, conform anexei nr.6. 

◼ Informație privind transferurile cu destinație specială pentru finanțarea 

învățământului din raion pe anul 2022, conform anexei nr.7. 

◼ Volumul și repartizarea alocațiilor componentei raionale în sumă totală de 

3775,3 mii lei, conform anexei nr.8. 

◼ Volumul și repartizarea mijloacelor fondului de educaţie incluzivă a 

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raion pentru anul 2022 în 

sumă totală de 703,3 mii lei, conform anexei nr.9. 

◼ Volumul și repartizarea mijloacelor din transferuri cu destinație specială de 

la bugetul de stat la bugetul raional pentru învățămînt congorm H.G. 969 din 

03.10.2018 în sumă de 720,0 mii lei, conform anexei nr. 10. 

◼ Regulamentul cu privire la gestionarea veniturilor colectate de către 

instituțiile bugetare finanțate de la bugetul raional pentru anul 2022, conform anexei 

nr. 11. 

◼ Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile bugetare, prestate contra plată de 

către instituțiile finanțate de la bugetul raional pe anul 2022, conform anexei nr. 12.   

◼ Efectivul-limită de personal pentru Consiliul raional Basarabeasca şi 

instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional pe anul 2022, conform anexei 

nr.13. 

◼ Sinteză veniturilor şi cheltuielilor Fondului local de susţinere socială a 

populaţiei pe anul 2021, conform anexei nr.14. 

◼ Lista obiectelor pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale 

din raionul Basarabeasca pe anul 2022, conform anexei nr.15. 

◼ Parcursul-limită anual pentru unităţile de transport de serviciu din cadrul 

Consiliului raional Basarabeasca, conform anexei nr.16. 

3. Datoriile creditoare înregistrate la 01 ianuarie 2022 ale Consiliului raional și 

ale instituțiilor bugetare vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor aprobate pe 

anul 2022. 

4. Consiliul raional și instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional vor 

asigura: 

◼ dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în 

sistemul informațional de management financiar; 

◼ legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și responsabilitatea limitelor 

aprobate, conform legislației în vigoare; 

◼ utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate 

de la bugetul de stat; 

◼ contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale, conform prevederilor 

Legii privind achizițiile publice; 

◼ raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform 

competențelor ce le revin. 

5. Se pune în sarcină președintelui raionului în calitatea sa de administrator de 

buget, să întreprindă măsurile necesare în vederea acoperirii integrale a deficitului 

bugetar în sumă de 3838,9 mii lei, asigurând balansarea bugetului raional pe tot 

parcursul anului bugetar 2022. 

6.  Direcţia finanţe (dna Maria Muntean) va analiza sistematic executarea  

bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru 

consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar. 



7. Se autorizează președintele raionului, dl Piotr Pușcari în calitate de 

administrator de buget: 

◼ să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației 

economice k2 în cadrul aceleeaşi funcții (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără 

majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții 

capitale și a transferurilor interbugetare; 

◼ să includă în programele respective de cheltuieli alocațiile repartizate din 

Fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație specială de la bugetul de 

stat, repartizate prin alte acte normative decât Legea bugetului de stat. 

8. Se autorizează entitățile bugetare (Org 1 și Org1i); 

◼ să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivele 

K4, în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiași subprogram P1P2, cu 

respectarea limitei stabilite de K2. Totodată, autoritățile bugetare pot modifica 

resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleeași funcții (F1-F3), fără 

modificarea limitei aprobate. 

◼ să modifice planurile de alocații între nivelele K5-K6, cu respectarea limitei 

stabilite de nivel de K4 al clasificației economice de către entitatea bugetară 

superioară. 

9. Secretarul Consiliului raional Basarabeasca, dl Gheorghe Livițchi, va asigura 

aducerea la cunoștință publică prin publicarea și afișarea pe pagina web a raionului 

a prezentei decizii. 

10. Anexele nr. 1-16 fac parte integrală a prezentei decizii. 

11. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei 

consultative de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget și finanțe. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                                  ______________                                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                   Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Coordonat: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  Maria MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                   nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

  

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului  

 raional Basarabeasca pe anul 2022 

 

Denumirea 
Cod 

Eco 

Suma,  

mii lei 

I. Venituri, total 1 71213,3 

Inclusiv transferuri de la bugetul de stat  67543,3 

II. Cheltuieli, total 2 75052,2 

     Inclusiv cheltuieli de personal  55323,8 

III. Sold bugetar 1-(2+3) 3838,9 

IV. Sursele de finanțare, total 4+5+9 3838,9 

Inclusiv soldul disponibil  3838,9 

   

 

 
Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

 

 

                         

 

                    

 

                         

 

                                

 

 

                                                                            

 

 

 

 

                                                    

 

 

                 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 
 

Componența veniturilor bugetului 

raional Basarabeasca pe anul 2022 
 

                                                                               

 
Denumirea 

Cod 

Eco (k6) 

Suma  

 mii lei 

 Total resurse  75052,2 

100 Resurse generale  73440,5 
 

Impozite, taxe, amenzi  2642,0 

100 Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 2517,0 

100 Taxa pentru apa 114611 120,0 

100 
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de 

stat în bugetul local de nivelul II 
141232 5,0 

 Total transferuri  66959,6 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

II pentru învățămîntul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar 

(extrașcolar) 

191111 47434,1 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetulele locale de 

nivelul II pentru asigurarea și asistență socială 

191112 2275,2 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetuele locale de 

nivelul II pentru școli sportive 

191113 1443,9 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

II pentru infrastructura drumurilor 
191116 2161,6 

100 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală între bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II 

191131 11674,4 

100 Transferuri din Fondul de compensare 191232 1970,4 

100 

Transferuri capitale primite cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II 

191120 - 

100 Sold de mijloace banești la sfirsitul perioadei 930000 3838,9 

296 Resurse fonduri speciale   590,7 

296 
Taxa la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 
142245 7,0 

296 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între instituțiile bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II 

191310 583,7 



297 Resurse atrase de instituții total   1021,0 

297 
Total încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată 
142310 591,0 

 Inclusiv pe instituții   

 Exercitarea guvernării (aparat consiliu) 142310 5,0 

 Liceul teoretic “Constantin Stere” Abaclia 142310 150,0 
 Scoala de arte  142310 204,0 
 Politici și management în domeniul educației 142310 2,0 
 Centrul de persoane in etate 142310 230,0 

297 
Total plată pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public  
142320 430,0 

 Inclusiv pe instituții   
 

Servicii de support pentru exercitarea guvernării   142320 350,0 
 Liceul teoretic „A. Pușchin” Basarabeasca 142320 40,0 

 Liceul teoretic “N. Gogol” Basarabeasca 142320 40,0 
                                                                                                                        

 

 

  

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

  

 

 

                           

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

    

Resursele și cheltuielile bugetului raional Basarabeasca conform 

clasificației funcționale și pe programe pe anul 2022 

 

Denumirea  Cod  Suma, mii 

lei 

Cheltuieli recurente, în total  75052,2 

Cheltuieli de personal, în total 21 55323,8 
Investiții capital, în total 3192 - 

Servicii de stat cu destinație generală 01  

Resurse, total  6289,9 

Resurse generale 1 5934,9 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 355,0 

Cheltuieli, total  6289,9 

Exercitarea guvernării 0301 3424,5 

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1340,0 

Servicii de support pentru exercitarea guvernării 0302 1325,4 

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 200,0 

Apărarea națională 02  

Resurse, total  146,9 

Resurse generale 1 149,9 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  146,9 

Servicii de support în domeniul apărării naționale 3104 146,9 

Serviciul în domeniul economiei 04  

Resurse, total  3314,6 

Resurse generale 1 3314,6 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  3314,6 

Politici și management în domeniul gheodeziei, cartografiei și 

cadastrului 
6901 284,9 

Politici și management în domeniul agriculturii 5101 164,1 

Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 

construcțiilor 
6101 321,0 

Politici și management în domeniul macroeconomic și de 

dezvoltare a economiei 
5001 383,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 2161,6 

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08  

Resurse, total  2947,4 

Resurse generale 1 2947,4 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 - 

Cheltuieli, total  2947,4 

Politici și management în domeniul culturii 8501 450,5 

Dezvoltarea culturii (ansamblurilor de dans) 8502 663,0 

Dezvoltarea culturii 8502 250,0 

Activitati sportive.  8602 110,0 



Sport (scoala sportiva) 8602 1443,9 

Alte servicii de tineret 8603 30,0 

Învățămînt 09  

Resurse, total  50120,6 

Resurse generale 1 49684,6 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 436,0 

Cheltuieli, total  50120,6 

Politici și management în domeniul educației 8801 1552,5 

Învățămînt gimnazial 8804 11358,9 

Învățămînt liceal 8806 29664,1 

Servicii generale în educație (SAP) 8813 700,0 

Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 6790,6 

Curriculum,  8815 54,5 

Protecția socială 10  

Resurse, total  12232,8 

Resurse generale 1 12002,8 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 230,0 

Cheltuieli, total  12232,8 

Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1002,1 

Asistență social a persoanelor cu necesități speciale 9010 9042,1 

Protecție a familiei și copilului 9006 1709,2 

Protecție social în cazuri excepționale 9012 7,0 

Protecția social a unor categorii de cetățeni (tinerii specialiști) 9019 472,4 
 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

 

Veniturile colectate de către Consiliul Raional și instituțiile bugetare finanțate 

din bugetul raional pentru anul 2022 

 
 

Denumirea 
Cod 

Eco (k6) 

Suma  

 mii lei 

297 Resurse atrase de instituții   1021,0 

297 
Total încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată 
142310 591,0 

 Inclusiv pe instituții   

 Exercitarea guvernării (aparat consiliu) 142310 5,0 

 Liceul teoretic „Constantin Stere” Abaclia 142310 150,0 
 Scoala de arte  142310 204,0 
 Politici și management în domeniul educației 142310 2,0 
 Centrul de persoane in etate 142310 230,0 

297 
Total plată pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public  
142320 430,0 

 Inclusiv pe instituții   
 

Servicii de support pentru exercitarea guvernării   142320 350,0 
 Liceul teoretic „A. Pușkin” Basarabeasca 142320 40,0 

 Liceul teoretic „N. Gogo”l Basarabeasca 142320 40,0 
 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

 

Transferurile de la bugetul de stat către bugetul raional pe anul 2022 

 

Denumirea  Cod 

Eco (k6) 

Suma,  

mii lei 

 Total transferuri  66959,6 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

II pentru învățămîntul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar 

(extrașcolar) 

191111 47434,1 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetulele locale de 

nivelul II pentru asigurarea și asistență socială 

191112 2275,2 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetuele locale de 

nivelul II pentru școli sportive 

191113 1443,9 

100 

Transferuri curente primite cu destinație specială 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

II pentru infrastructura drumurilor 
191116 2161,6 

100 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală între bugetul de stat și bugetele locale 

de nivelul II 

191131 11674,4 

100 Transferuri din fondul de compensare 191232 1970,4 
 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Anexa nr. 6  

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 
 

REGULAMENTUL 

privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă 

al Consiliului raional Basarabeasca pentru anul 2022 
 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Regulamentul-tip 

privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale 

şi utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427 din 22 

decembrie 2004 şi determină modul de utilizare, evidenţă şi control al Fondului de 

rezervă al Consiliului raional.  

2. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de Consiliul raional 

Basarabeasca şi destinat finanţării unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional 

şi imprevizibil, care se impun în decursul anului, dar nu sunt prevăzute în bugetul 

raional.  

3. Cuantumul Fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul raional la 

aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul 

cheltuielilor bugetului raional, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea 

nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.  

4. Mijloacele Fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:  

a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, incendiilor şi ale avariilor, 

inclusiv efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;  

b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor 

publice locale din raion) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice 

periculoase;  

c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi;  

d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile în 

mărime de pînă la un salariu mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent, 

cu prezentarea documentelor justificative;  

e) finanţarea unor acţiuni de excepţie, neplanificate, ce ţin de promovarea culturii, 

artei şi tradiţiilor naţionale din raion;  

f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor 

umanitare (în caz de necesitate);  

g) acordarea ajutorului financiar sau material Secţiei situaţii excepţionale 

Basarabeasca pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor 

legale;  

h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în 

conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa Consiliului raional.  

5. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor 

suplimentare la cele aprobate în bugetul raional, Fondul de rezervă poate fi completat 

pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de Consiliul raional, dar 

nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.  

6. Alocarea mijloacelor Fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei 

Consiliului raional, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor 

justificative.  

7. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă stipulate în punctul 4 litera a) 

din prezentul Regulament, autoritatea executivă a Consiliului raional va aloca, în baza 

dispoziţiei sale, mijloace din Fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de 

către Consiliu, în şedinţa sa imediat următoare.  
 



Procedura elaborării şi adoptării deciziilor   privind utilizarea mijloacelor din 

Fondul de rezervă 

8. Autoritatea executivă a Consiliului raional examinează cererile, demersurile, 

solicitările (în continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind 

alocarea de mijloace din Fondul de rezervă şi le remite pentru examinare personalului 

abilitat cu acest drept (aparatul preşedintelui raionului şi/sau direcţiile Consiliului 

raional).  

9. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia 

cazului expus în punctul 4 litera a), Direcţia finanţe elaborează proiectul de decizie, 

care împreună cu materialele confirmative le prezintă în modul stabilit comisiei 

consultative de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget şi finanţe, care 

la rîndul ei propune Consiliului raional adoptarea deciziei privind alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul de rezervă.  

10. Consiliul raional în şedinţa sa examinează avizul şi proiectul de decizie, 

precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din Fondul 

de rezervă.  

Modul de alocare a mijloacelor din Fondul de rezervă 

al Consiliului raional 

11. Direcţia finanţe, în baza deciziei Consiliului raional şi a documentelor 

justificative, alocă mijloace din Fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli.  

12. Mijloacele Fondului de rezervă al Consiliului raional prevăzute pentru a fi 

alocate persoanelor juridice se transferă pe conturile acestora, iar persoanelor fizice se 

vor aloca prin transfer, prin intermediul Oficiului poştal.  

13. Finanţarea cheltuielilor din Fondul de rezervă se efectuează pe măsura 

încasării veniturilor în bugetul raional şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie 

distinctă.  

Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor Fondului de rezervă 

14. Mijloacele Fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu 

destinaţia lor, prevăzută în decizia Consiliului raional.  

15. Datele privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă se reflectă în 

informaţiile despre mersul executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale.  

16. Autoritatea executivă a Consiliului raional prezintă raportul despre utilizarea 

mijloacelor Fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului raional 

sau la altă dată, la solicitarea Consiliului.  

17. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din Fondul de rezervă se restituie în 

bugetul raional, conform situaţiei la 31 decembrie.  

18. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor Fondului 

de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.  

19. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor Fondului de rezervă constituie 

temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul raional şi tragerea la 

răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

20. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă 

revine autorităţii executive a Consiliului raional.  
 

Secretarul Consiliului raional 
 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

Maria MUNTEAN 

  
 

 



Anexa nr. 7 

   la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

 

Informație privind transferurile cu destinație specială pentru finanțarea 

învățămîntului din raion pe anul 2022 

 

 
Instituţiile Suma 

1. Gimnaziul Iserlia  din com. Iserlia 1036,8 

2. Gimnaziul „Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca 3022,6 

3. Gimnaziul Iordanovca din s. Iordanovca 760,3 

4. Gimnaziul „Marcu Tarlev” din s. Başcalia 2545,2 

5. Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din s. Carabetovca 1879,7 

6. L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia 5540,2 

7. L.T „Constantin Stere” din s. Abaclia 6408,4 

8. L.T„A.Puşkin” din or. Basarabeasca 4382,6 

9. L.T„Matei Basarab” din or. Basarabeasca 4209,0 

10. L.T„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 4324,8 

 Total 34109,6 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.8 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 
 

Componenta raională de finanţare a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general din raion pentru anul 2022 
 mii lei 

  Total componenta raională 3775,3 

 INCLUSIV:   

1. 1% din volumul transferurilor categoriale 351,6 

2. Economia formată ca urmare a raţionalizării reţelei de instituţii 804,2 

3. Economia formată ca urmare a reducerii numărului de,, elevi ponderaţi” 1700,4 

4. 

Economia formată ca urmare a calculării alocaţiilor pentru instituţiile 

mici de la nivelul raionului şi alocaţiile calculate pentru aceste instituţii 

de către Ministerul Finanţelor 

919,1 

 

 

Repartizarea mijloacelor din componenta raională instituţiilor de învăţămînt 

primar şi secundar general din raionul Basarabeasca pentru anul 2022 
mii lei 

Nr. Denumirea instituţiei Total  

Acoperirea 

deficitului 

bugetar 

Transpor-

tarea 

elevilor  

Transporta 

re cadrelor 

didactice 

1 Gimnaziul Iserlia  din com. Iserlia 1265,0 1135,0 130,0  

2 
Gimnaziul „Ivan Bondarev” din or. 

Basarabeasca 
 

 
 

 

3 Gimnaziul Iordanovca din s. Iordanovca     

4 Gimnaziul „Marcu Tarlev” din s. Başcalia     

5 
Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din s. 

Carabetovca 
1,5 

 
1,5 

 

6 L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia     

7 L.T „Constantin Stere” din s. Abaclia 155,0  150,0 5,0 

8 L.T„A.Puşkin” din or. Basarabeasca     

9 L.T„Matei Basarab” din or. Basarabeasca 40,0  20,0 20,0 

10 L.T„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca     

Mijloace distribuite 1461,5 1135,0 301,5 25,0 

Mijloace de rezervă pentru    instituţii 2313,8    

Total mijloace 3775,3    
 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

 

 

 



Anexa nr.9 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

  Fondul de educaţie incluzivă a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general din raion pentru anul 2022 

  mii lei 

  
Total fondul de educaţie incluzivă Suma 

1. 2% - din volumul transferurilor categoriale 703,3 

 

Repartizarea mijloacelor din fondul de educaţie incluzivă a instituţiilor de 

învăţămînt primar şi secundar general din raionul Basarabeasca pentru anul 

2022 

mii lei 
Nr. Denumirea instituţiei Unități  Total 

1 Gimnaziul Iserlia  din com. Iserlia 0,2 14,2 

2 Gimnaziul „Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca 1,2 85,3 

3 Gimnaziul Iordanovca din s. Iordanovca 0,4 28,4 

4 Gimnaziul „Marcu Tarlev” din s. Başcalia 0,7 49,7 

5 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din s. Carabetovca 0,5 35,6 

6 L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia 1,1 78,1 

7 L.T „Constantin Stere” din s. Abaclia 2,9 206,0 

8 L.T „A.Puşkin” din or. Basarabeasca 1,9 135,0 

9 L.T „Matei Basarab” din or. Basarabeasca 0,8 56,8 

10 L.T „N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 0,2 14,2 

 Total   mijloace 9,9 703,3 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

 

 



Anexa nr.10 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 
 

Compensații bănești personalului didactic a instituțiilor de învățămînt din 

raion conform HG 969 din 03.10.2018 pentru anul 2022 
 

  
Total compensații bănești 

Suma  

mii lei 

1. Suma de 4000 lei pentru fiecare persoană 720,0 

 

Repartizarea compensațiilor bănești personalului didactic a instituţiilor de 

învăţămînt din raionul Basarabeasca pentru anul 2021  

mii lei 
Nr. Denumirea instituţiei Unități Total 

1 Gimnaziul Iserlia  din com. Iserlia 10 40,0 

2 Gimnaziul „Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca 13 52,0 

3 Gimnaziul Iordanovca din s. Iordanovca 10 40,0 

4 Gimnaziul „Marcu Tarlev” din s. Başcalia 15 60,0 

5 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din s. Carabetovca 10 40,0 

6 L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia 29 116,0 

7 L.T „Constantin Stere” din s. Abaclia 31 124,0 

8 L.T „A.Puşkin” din or. Basarabeasca 24 96,0 

9 L.T „Matei Basarab” din or. Basarabeasca 18 72,0 

10 L.T „N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 20 80,0 

 Total   mijloace 180 720,0 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  
 

 

 

 



Anexa nr.11    

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 
 

REGULAMENTUL  

cu privire la gestionarea veniturilor colectate de către autoritățile/instituţiile 

bugetare finanţate de la bugetul raional Basarabeasca pentru anul 2022 

 Prezentul Regulament este elaborat in temeiul art.43 (2) al Legii finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, subpunctul 172 

din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, anexă 

la Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 şi stabileşte modul 

de gestionare a veniturilor colectate ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul 

raional Basarabeasca. 

Veniturile colectate de autorităţile/instituţiile bugetare se constituie din: 

a) venituri de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată; 

b) chiria sau darea în arendă a patrimoniului public; 

c) donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia 

autorităţilor/instituţiilor bugetare. 

Veniturile colectate ale instituţiilor publice subordonate Consiliului Raional 

Basarabeasca  se utilizează, alături de veniturile generale şi sursele de finanţare, pe 

măsura încasării lor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestora, 

fără a fi condiţionate pentru anumite cheltuieli. Dacă pe parcursul anului bugetar 

autorităţile/instituţiile bugetare colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile 

ce depăşesc volumul aprobat se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor în volumul 

aprobat. Dacă pe parcursul anului bugetar autorităţile/instituţiile bugetare colectează 

venituri în volum mai mic decît cel aprobat, acestea vor efectua cheltuieli în volum 

diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate. 

Clasificarea şi monitorizarea veniturilor colectate 

1. Pentru planificare şi monitorizare, veniturile colectate se clasifică pe 

categorii şi tipuri, care reprezintă grupuri omogene. Instituţiile publice finanţate de 

la bugetul raional Basarabeasca pot dispune de venituri colectate conform 

nomenclatorul şi  tarifelor pentru serviciile contra plată, pentru anul respectiv, care  

se expun la prezentul Regulament. 

Lista tipurilor de venituri colectate poate fi completată prin decizia Consiliului 

Raional la solicitările ordonatorilor de credite. 

2. Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor pe categorii de venituri 

colectate se efectuează prin conturile trezoreriale. Plăţile/transferurile în valută 

străină în cadrul operaţiunilor valutare se efectuează cu respectarea prevederilor 

legislaţiei valutare. 

3. Veniturile de la chirie se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice, 

care sînt chiriaşi de bunuri imobile - proprietate publică. Cuantumul minim al 

chiriei anuale pentru folosirea încăperilor se calculează conform prevederilor legii 

bugetare anuale. Plata pentru chirie se stabileşte în contract, fiind precizată de 

proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor care sînt reglementate de 

stat, schimbării scopului utilizării încăperilor, stipulat în contract, precum şi în alte 

cazuri prevăzute de legislaţie. Contractele de chirie a încăperilor se aprobă şi se 

înregistrează în modul stabilit de legislaţie. 



4. Veniturile din sponsorizări şi donaţii provin de la acordarea benevolă de 

către persoane fizice şi juridice a mijloacelor financiare sau a altor bunuri pentru 

susţinerea unor acţiuni, sau investiţii la solicitarea organizaţiilor. Veniturile sub 

formă de granturi provin din colaborarea şi cooperarea internaţională şi naţională în 

baza contractelor de acordare a granturilor.  

 5. Monitorizarea veniturilor şi cheltuielilor pe tipuri de venituri colectate se 

efectuează de către contabilitate. 

I. Planificarea veniturilor colectate 

 6. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din venituri colectate se efectuează în 

conformitate cu tarifele, normele şi normativele stabilite în actele legislative, 

normative, contractuale, plăţile negociate cu donatorii, precum şi cu volumele fizice 

ale serviciilor şi cheltuielilor planificate. 

 7. Estimările de venituri şi cheltuieli se includ în bugetele instituţiilor 

conform normelor stabilite de Ministerul Finanţelor. 

 8. Veniturile colectate de autoritățile/instituțiile bugetare se utilizează pe 

măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestora, 

fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli. 

           9.  Dacă pe parcursul anului bugetar autoritățile/instituțiile bugetare 

colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat 

se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat. 

 10. Dacă pe parcursul anului bugetar autorităţile/instituţiile bugetare 

colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, acestea vor efectua 

cheltuieli în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor. 

 11. Modificarea volumelor de venituri colectate aprobate în bugetele 

instituţiilor poate fi operată numai în limita competenţelor legale ale Preşedintelui 

raionului Basarabeasca, cu rolul de administrator de buget și deciziei Consiliului 

Raional. 

           12. Veniturile obţinute de la plata părinţilor pentru întreţinerea copiilor la 

instituţiile preşcolare vor fi direcţionate la cheltuieli, exclusiv, la alimentaţia 

copiilor. 

III. Executarea veniturilor colectate 

13. Executarea veniturilor colectate ale instituţiilor publice se efectuează în 

conformitate cu Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor 

componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului 

Finanțelor, aprobate prin  ordinul Ministrului Finanţelor  nr. 215 din  28.12.2015. 

 14. Veniturile încasate pe parcursul anului, suplimentar la sumele prevăzute 

în bugetul instituţiilor, pot fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, a 

modificărilor respective în buget. 

           15. Veniturile intrate cu titlu gratuit în contul instituţiei publice pot fi 

utilizate de aceasta în baza dispoziţiei executorului principal de buget, cu includerea 

în bugetul respectiv.  

IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii 

13. Evidenţa contabilă a veniturilor colectate se organizează în conformitate 

cu Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 şi  Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 

216  din  28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 



sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și 

raportarea financiară în sistemul bugetar”. 

17. Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării taxelor şi respectarea 

prevederilor prezentului regulament se pune în seama personalului de conducere al 

executorilor primari şi secundari de venituri colectate. 

18. Instituţiile publice finanţate de la bugetul raional vor putea dispune şi 

utiliza venituri colectate numai în limita tipurilor descrise în  prezentul Regulament. 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12  

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de 

către unele instituţii bugetare, finanţate de la bugetul raional  

pe anul 2022 
 

Nr. 

d/o 

Sursele de 

provenienta 

a veniturilor 

colectate 

Indi-

cele 

dosare

lor 

Denumirea 

serviciilor prestate 

Unit.de 

măsură 
Cantitatea 

Preţul 

unei 

unit. 

(lei) 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lista nr.1 1.Ordonarea  documentelor instituţiilor, organizaţiilor  şi întreprinderilor  
 

1. 

 

Seviciile cu 

plată prestate 

de către 

Serviciul 

arhivă 

Basarabeasca 

  1.1 Alcătuirea istoricului fondurilor 

instituţiilor, organizaţiilor  şi 

întreprinderilor 

I filă 

dactilogr. 
 61,50  

  1.2 Sistematizarea dosarelor pînă la 

efectuarea expertizei valorii 

documentelor şi a dosarelor insti-

tuţiilor în fondul documentar, în 

ordine cronologică după compa-

rtimente structurale sau grupuri 

I dos  0,139  

  1.3. 

 

  1.3.1. 

Sistematizarea fiţelor după titlul 

dosarelor conform principiului: 

-   structural şi tematic 

1 fişe  0,321  

  1.3.2. Idem, -  nominal, cronologis şi                    

             alfabetic  
1 fişe  0,255  

  1.4. 

 

  1.4.1. 

  

1.4.1.1 

Efectuarea expertizei valorii ştiin-

ifico-practice a documentaţiei:    

 Acte dministrative: 

 -cu răsfoirea filelor documentelor 

 

 

I dos. 

 

 

 

 

 

 

 

5,14 

 

 

 

  

1.4.1.2. 

Idem, fără răsfoirea filelor 

documentelor. 

 

I dos. 
 

 

1,17 
 

  1.4.2. 

 

1.4.2.1. 

Idem, documente ale personalului 

scriptic inclusiv dosare personale: 

- cu răsfoirea filelor documentelor 

 

 

I dos. 

 

 

 

2,66 

 

  

1.4.2.2. 

Idem, fără răsfoirea filelor 

documentelor 

 

I dos. 
 

 

0,86 
 

  1.5. 

 

  1.5.1. 

Constituirea dosarelor din foi vo-

lante şi reconstituirea dosarelor: 

-  cu acte administrative 

 

 

100 file 

 

 

 

16,10 

 

  1.5.2. Idem, documentele personalului 

scriptic 

 

100 file 
 

 

14,20 
 

  1.6. 

  1.6.1. 

Întocmirea titlurilor dosarelor: 

-   cu acte administrative 

 

I titl. 
 

 

2,57 
 

  1.6.3. Idem, documentele personalului              

 scriptic 

 

I titl. 
 

 

0,73 
 

  1.7. Întocmirea inventariilor interne ale 

documentelor în dosare personale 

şi în complexe de dosare personale 

constituite în dosare 

 

 

 

I titl. 

 

 

 

 

0,799 

 

  1.9. 

  1.9.1. 

Numerotarea filelor în dosare  

-   cu un volum de pînă la 150 file 

 

100 file 
 

 

2,00 
 

  1.9.2. Idem, cu un volum de pînă la 250 

file 
100 file  2,90 

 

 

  1.9.3. Idem,  file nestandard (de la 250 

file) 

 

100 file 

  

11,40 

 

  1.10. 

 1.10.1. 

Renumerotarea filelor în dosare: 

cu un volum de pînă la 150 file 

 

100 file 

  

3,40 

 

  

1.10.2. 

Idem, cu un volum de pînă la 250 

file 

 

100 file 

  

       4,90 

 



 1.10.3. Idem. file nestandard  (de la 250 

file) 

 

100 file 

 

 

 

5,10 

 

  1.11. 

 

 1.11.1. 

Verificarea numerotării filelor în 

dosare: 

 cu un volum de pînă la 150 file 

 

 

100 file 

  

 

1,60 

 

 

 

 1.11.2. 
Idem, cu un volum de pînă la 250 

file 

 

100 file 

  

3,40 

 

 

  1.11.3 Idem, file nestandard  (de la 250 

file) 

 

100 file 

  

5,70 

 

 

  1.12. 

 

 1.12.1. 

 

 

1.12.1.1. 

   

Definitivarea copertelor dosarelor 

sau a foilor de titlu: 

 În cazul în care exestă coperte 

tipografice sau titlul instituţiei: 

-  la acte administrative şi de 
creaţie 

 

 

 

 

 

I cop. 

  

 

 

 

 

1,47 

 

  1.12.1.2. Idem, la dosare personale 1 cop.  0,73  

  1.12.2. 

 

 1.12.2.1. 

Idem, cînd lipsesc copertele 

tipograficesau titlul instituţiei:  

-  la acte administrative şi de 

creaţie  

 

 

 

1 cop. 

  

 

 

2,05 

 

 1.12.2.2. Idem,  la dosare personale I cop.  1,37  

 

  1.13. Sistimatizarea dosarelor în 

fondurile instituţiilor 

 

1 dos. 

  

0,223 

 

 

  1.14. 

  

1.14.1. 

Aplicarea cotelor arhivistice pe 

copertele dosarelor: 

-  fără clişeu 

 

 

1 dos. 

  

 

0,294 

 

 1.14.2. -  cu aplicarea clişeului 1 dos.  0,342  

  1.15. Aplicarea cifrului de arhivă pe fişe 1 fişe  0,206  

  1.16. 

Deplasarea dosarelor în timpul si--

stematizării lor din depozitul arhi-

vei  sau sub diviziunile structurale 

ale instituţiei în încăperea de lucru 

şi înapoi în depozit 

 

 

1 dos. 

 

 

 

 

 

 

 

0,206 

 

  1.17. 
Întocmirea inventarelor dosarelor 

manuscrise 

 

I titl. 

  

1,11 

 

  1.18. 

Întocmirea proceselor-verbale de 

selectare a dosarelor şi documen-

telor, care nu au valoare utilitară, 

pentru nimicire 

 

I  pr.-verb.     

   pentru. 

  10 dos. 

  

 

 

30,00 

 

  1.19 

Primirea-predarea dosarelor insti-

tuţiei după terminare lucrulu de 

ordonare a documentelor şi dosa-

relor 

 

 

I dos. 

  

 

0,40 

 

  1.21. 
Verificarea existentului şi stării 

fizice a documentelor. 

 

    I dos. 

  

     0,318 

 

  1.30. 

Întocmirea nomenclatoarelor dosa-

relor instituţuulor şi organizaţiilor. 

 

   I nom. 

  

------ 

 

 

 
 2.Lucrări suplimentare 

  1.8. 

  1.8.1. 

Legarea dosarelor:  

- acte administrative şi de creaţie     

   ( pînă la 250 file)  

 

 

I dos. 

  

 

2,57 

 

  1.8.2. Idem, dosare personale  

    ( pînă la 50 file) 

 

I dos. 

  

1,71 

 

  1.8.3. Idem, file nestandarde şi docu-

mentaţie grafice     (de la 250 file) 

 

I dos. 

  

3,42 

 

  1.20. 

Întocmirea proceselor-verbale de 

încheiere  a  ordonării   documen-

telor  (facturii) 

 

1 pr.verb. 

 (factura) 

  

 

128,40 

 

 1.28.1 Dactilografierea documentelor 

textuale 

 

I pag. 

  

4,20 

 

  

1.28.2.. 

Dactilografierea inventarelor, no-

menclatoarelor dosarelor , listelor 

de documente, tabelelor, etc. 

 

 

I pag. 

  

 

6,00 

 

 

 



  

1.28.3. 

Verificarea inventarelor, 

nomenclatoarelor, dosarelor după 

dactilografie. 

 

I pag. 

  

3,91 

 

Lista nr. 2 

2.  Tarifele pentru primirea şi păstrarea dosarelor care nu fac parte din Fondul Arhivistic 

 

 

1.21 Prelucrarea, păstrarea şi 

valorificarea  dosarelor  care nu  

fac parte din  Fondul Arhivistic al 

Republicii Moldova (cu excepţia    

dosarelor     personalului scriptic) 

Păstrarea 

unui dosar 

pe 

parcursul  

unui an 

  ___ dosare  

 cu termen 

de păstrare     

  ____   ani 

  ___ dosare    

 cu termen   

de păstrare   

  ____   ani 

____ dosare    

cu  termen   

de păstrare   

  _____   ani 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

 

 

2,00 

 

Lista nr. 3 

3.  Tarifele pentru îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic 
 

     2.1 

 

   2.1.1 

Selectarea dosarelor conform 

inventarelor: 

- dactilografiate 

 

 

   1 titl 

 

 

10 

 

 

    0,076 

 

 

    0,80 

   2.2 

 

   2.2.1 

Depistarea documentelor din 

dosare: 

-   text dactilografiat sau   

    manuscris lizibil 

 

 

 

1 unit.păstr. 

 

 

 

2 

 

 

 

    10.70 

 

 

 

  21,40 

2.5. 

 

2.5.1. 

2.5.3. 

Întocmirea fişelor la documen-tele  

depistate: 

-text dactilografiat sau manu-    

   scris lizibil 

-text greu dascifrabil, decolorat 

 

 

 1 fişa 

 

 1 fişa 

 

 

        1 

 

        1 

 

 

   4,00 

 

5,60 

 

 

    4,00 

 

    ----- 

    2.9. 

 

 

  2.9.1. 

    

2.9.2. 

Îndeplinirea solicitărilor cu 

caracter social-juridic: 

-  care dispun de date concrete   

   la tema solicitată 

-care nu despun de date   

   concrete la tema 

 

 

 

 1 cerere 

 

 1 cerere 

 

 

 

       1 

 

       1 

 

 

 

 42,80 

 

  128,40 

 

 

 

 42,80 

 

   ------ 

    2.10. 

 

 

2.10.1. 

 2.10.4 

Eliberarea dosarelor din depo-

zitele  arhivă conform  norma 

stabilite: 

-  perioada după sec.XIX 

-  inventare 

 

 

 

10 unit. 

păstr. 1 inv. 

 

 

 

     10 

       1 

 

 

 

7,60 

   0,52 

 

 

 

  7,60 

    0,52 

   2.12. 

 

2.12.2. 

Executarea copiilor de pe 

documente pentru: 

-perioada după sec.XIX 

 

 

1 pagina 

 

 

1 

 

 

1,30 

 

 

1,30 

Total:    78,42 = 78,42 lei 

Pentru  operativitate  în  executarea solicitării  (pînă  la 5 zile)  taxa suplimentară  

constituie  50%                             

                 78,42  x 50 : 100 = 40,00 lei  

Total:  78,42 + 40,00  =  118,42 lei  
Răspunsul negativ --- (2.1.1 + 2.2.1. + 2.10.4.+ 2.12.2)  =  12,60         

Total:  12,60 lei 
Acordarea consultaţiilor în problemele ce ţin de lucrările de secretariat, întocmirea 

nomeclatoarelor, indicatoarelor de documente, cu privire la expertizarea valorii 

documentelor şi ordonarea dosarelor cu termen permanent de păstrare, precum şi în 

problemele ce ţin de personalul scriptic (1.26): 

-  în arhivă      -   16-10 lei 

-  în instituţie -   64-10 lei 
 

2. 

Instruirea 

copiilor în 

Şcoala de 

Arte 

Basarabeasca 

Plata lunară pentru disciplina: muzică    

Plata lunară pentru una din disciplina: coregrafie, desen.                                                                                                                                                                                                                                                        
150,0 

130,0 

 



 

3. 

 

Servicii 

comunale 

Energia electrică 11.32  

Gaze naturale 12.63  

Apa   

Canalizarea 

1,08 

1,05 

 

Alte cheltuieli 1,39  

4. 

Darea în 

chirie/arendă 

a bunurilor 

proprietate 

publică 

 

Conform legii bugetare anuale  

  

5. 

Servicii 

aferente 

procesului de 

privatizare 

Plata pentru un serviciu 38,00 

 

6. 

Servicii 

prestate de 

către 

instituţiile de 

învăţămînt cu 

statut juridic 

Norma alimentaţiei pe zi. 10,80 

 

7 

Plata pentru 

întreținerea 

pensionarilor 

care sunt 

cazați în 

Azilul raional 

pentru 

persoane în 

vîrstă și 

persoane cu 

dizabilități. 

Centrul de 

plasament 

pentru 

persoane 

vîrstnice și 

persoane cu 

dizabilități 

75 % din pensia lunară pentru persoanele cazate în conformitate cu p.23 

din Regulamentul cu privire la funcționarea Instituției Publice Azilul 

raional pentru persoane în vîrsta și persoane cu dizabilități, aprobat prin 

Decizia nr. 06/07 din 29.09.2017 

 

 

8 

Plăți pentru 

emiterea 

certificatelor 

de urbanism 

și a 

autorizațiilor 

de 

construire/de

sființare 

Plata (taxa) pentru emiterea Certificatului de urbanism 

Plata (taxa) pentru eliberarea Autorizației de construire 

Plata (taxa) pentru eliberarea Autorizației de desființare 

 

1000,0 

2000,0 

2000,0 

 

 

 

 
 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

  



 

 

Anexa nr. 13  

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 
 

EFECTIVUL- LIMITĂ DE PERSONAL PENTRU CONSILIUL RAIONAL ȘI INSTITUŢIILE 

BUGETARE FINANŢATE DIN BUGETUL RAIONAL PE ANUL 2022    

 

Nr. Instituţiile Unităţi 
Cheltuieli total  

(mii lei) 

Cheltuieli 

de personal 

1. Exercitarea guvernării  20,0 3424,5 2520,3 

2. Polotici și management în domeniul 

bugetar-fiscal 
11 1340,0 1207,0 

3. Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării  
16 1325,4 815,4 

4. Gestionarea fondului de rezervă - 200,0 -  
Total grupa 01 servicii de stat cu 

destinație specială 
47 6289,9 4542,7 

5. Servicii de suport în domeniul apărării 

naționale 
2,5 146,9 103,2 

 Total grupa 02 apărarea națională 2,5 146,9 103,2 

6. Politici și management în domeniul  

economiei 
4,0 383,0 351,7 

7. Politici și management în domeniul 

agriculturii 
3 164,1 146,4 

8. Politici și management în domeniul 

dezvoltării regionale și a construcțiilor 
3 321,0 299,9 

9. Dezvoltarea drumurilor - 2161,6 - 

10. Politici și management în domeniul 

cadastrului  
2,0 284,9 247,1 

 
Total grupa 04 serviciul în domeniul 

economiei 
12,0 3314,6 1045,1 

11. 
Politici și management în domeniul 

culturii 
4 450,5 426,0 

12. Ansambul “Lia” Abaclia 3 265,7 253,2 

13. Ansambul „Basarabencile” 1 99,9 93,9 

14. Ansambul „Speranţa” Sadaclia 1 114,1 103,1 

15. Ansambul „Mărunţica” Carabetovca 1 93,2 87,2 

16. Ansambul „Muguraşii” Abaclia 1 90,1 84,1 

17. Dezvoltarea culturii - 250,0 - 

18. Activități sportive - 110,0 - 

19. Alte servicii de tineret - 30,0 - 

20. Şcoala sportivă 11,5 1443,9 1082,5  
Total grupa 08 cultură, sport, tineret, 

culte și odihnă 
22,5 2947,4 2130,0 

21. 
Politici și management în domeniul 

educației 
16,0 1552,5 1411,3 

22. Gimnaziul Iserlia din com. Iserlia 22,9 2372,6 1917,8 



23. 
Gimnaziul „Ivan Bondarev”  din or. 

Basarabeasca 
29,95 3300,2 2774,7 

24. Gimnaziul Iordanovca din s. Iordanovca 10,95 867,5 723,4 

25. Gimnaziul „M. Tarlev” din s. Başcalia 26,20 2776,8 2306,6 

26. 
Gimnaziul  „Ştefan cel Mare” din s. 

Carabetovca 
20,81 2041,8 1834,6 

27. LT „M.Eminescu” din s. Sadaclia 50,54 5968,8 5244,2 

28. LT „C.Stere” din s. Abaclia 60,18 7351,8 6299,2 

29. LT„A.Puşkin” din or. Basarabeasca 40,42 4849,4 4200,0 

30. LT„M.Basarab” din or. Basarabeasca 35,28 4532,9 3810,6 

31. LT„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 39,45 4647,4 3918,5 

32. Componenta raională - 2313,8 - 

33. Servicii generale în educație (SAP) 5,0 700,0 580,0 

34. Casa de creaţie 25,0 2804,1 2000,0 

35. Şcoala de arte 15,4 3404,0 1800,7 

36. Odihna de vară - 549,2 - 

37. Susținerea elevilor dotați - 33,3 - 

38. Curriculum  - 54,5 - 

 Total grupa 09 învățămint 398,08 50120,6 38821,6 

40. 
Politici și management în domeniul 

protecției sociale 
7,0 1002,1 867,6 

41. 
Susținerea copiilor rămași fără 

îngrigirea părintească 
- 767,7 - 

42. Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă 
5 603,4 408,6 

43. Susținerea caselor de copii de tip 

familial 
1 215,0 103,0 

44. Serviciul asistenţă personală 34 2056,5 2050,2 

45. Serviciul de deservire la domiciliu 35,0 2284,4 2209,2 

46. Activitatea felcerilor-protezişti 0,5 45,0 44,4 

47. Compensația pentru serviciile de 

transport 
- 912,0 - 

48. 
Serviciul de asistenţă socială 

comunitară 
9 861,5 815,3 

49. 
Centrul comunitar multifuncţional 

Recunoștința or. Basarabeasca 
9 676,5 432,9 

50. 
Centrul comunitar multifuncţional 

Speranța satul Sadaclia 
9 629,8 489,2 

51. 
Serviciul social „Plasament familial 

pentru adulţi” 
3 253,5 179,3 

52. 
Serviciu în domeniul acordării 

ajutoarelor materiale Inclusiv (fondul) 
16 590,7 583,7 

 Serviciul social de suport monetar  - - 
 Serviciul social de sprijin familial  - - 
 Serviciul de asistență personală 16 583,7 583,7 
 Venituri de la case valutare  7,0 - 

53 Susținerea tinerilor specialiști  472,4 - 

54 Centrul persoane în etate 7,5 739,2 497,8 



55 
Prestații sociale pentru copiii plasati în 

serviciile sociale (bani de buzunar) 
 123,1 - 

 Total grupa 10 protecția socială 136,0 12232,8 8681,2 

 Total general  618,08 75052,2 55323,8 

 

 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  

  
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.14 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 
 

 

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor 

Fondului local de susţinere socială a populaţiei pe anul 2022 

 

Denumirea transferului 

 

COD ECO 

(K 6 

 

SUMA 

MII LEI 

   Total venituri, dintre care  590,7 

- Transferuri curente primite cu 

destinație specială între instituțiile 

bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II 

191310 583,7 

- Taxa la cumpararea valutei străine 

de către persoanele fizice în casele 

de schimb valutar 

142245 7,0 

Total cheltuieli, dintre care    590,7 

-    Fondul local de susţinere socială a 

populaţiei 
 590,7 

 

  

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

 

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 15 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 
LISTA 

obiectelor pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor 

publice locale din raionul Basarabeasca pe anul 2022 

 

Nr. 

d/o 

Nr. 

drumului 
Denumirea drumului 

Lungimea 

tronsonului 

de reparatie, 

km 

Volumul 

alocaţiilor, 

mii lei 

Tipul 

lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 

1. L596 R3 
Drumul de acces spre 

satul Sadaclia 
1,3  Întreţinere 

2. L598 R23 
Drumul de acces spre 

satul Bașcalia 
7,57  Întreţinere 

3. L597 
Drumul de acces spre 

satul Carababir 
4,5  Întreţinere 

4. 
 Întreținerea drumurilor 

în perioada de iarnă 
13,37  Întreţinere 

5. 
 Procurarea și înstalarea 

semnelor rutiere 
  Întreţinere 

  Total:  2161,6  

 

 
 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN 

 
  

Șef Serviciul construcții, gospodărie                                   

comunală și drumuri 

 

Serghei DZÎC 

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
 

 

 Anexa nr. 16 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                      nr. 06/05 din 16.12. 2021 

 

Parcursul-limită anual pentru unităţile de transport de serviciu din cadrul 

Consiliului Raional Basarabeasca pentru anul 2022 

 

Nr. 

d/o 
Executorii de buget Autoturisme 

Limita 

(mii km) 

 

1. 

 

Aparatul preşedintelui raionului 

 

1.1. Preşedintele raionului Şcoda Octavia Elegance 35 

1.2. Vicepreşedintele raionului CHEVROLET AVEO 25 

1.3. Aparatul presedintelui Autobus CARSAN 9G 17 

 

2. 

 

Subdiviziunile Consiliului raional 

 

2.1. Serviciul relaţii funciare şi cadastru VAZ - 21213 6 

2.2. Direcţia asistenţă socială şi protecţie 

a familiei 

Şkoda Octavia 17 

VAZ - 2107 5 

2.3. Direcţia învăţămînt general Dacia Daster - 001 15 

2.4. Serviciul de asistenţă 

psihopedagogică 
VAZ - 2107 7 

TOTAL  127 

 
 

Secretarul Consiliului raional 

 

Contrasemnează: 

Sef adjunct al Direcției Finanțe                                                  

Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

Maria MUNTEAN  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

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

               Proiect 

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 

 
din  16 decembrie  2021                                                                             nr. 06/06 

  
 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al  Consiliului   

raional Basarabeasca  pentru  trimestrul  I al anului 2022 

 

 

     Luând în considerare  prevederile art. 52 al Regulamentului de constituire și 

funcționare al Consiliului raional, aprobat prin decizia nr. 04/02 din 04.09.2015, 

Consiliul raional Basarabeasca 

 

 

D E C I D E: 

 

     Punct unic: Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional       

                         Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2022 (se anexează). 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                                ______________ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
 

mailto:consiliul@basarabeasca.md


 

Anexă  

la decizia Consiliului raional  

                                                                                                                                        nr.06/06 din16.12.2021 

 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE  

al Consiliului raional Basarabeasca pentru  

trimestrul I al anului 2022 

 
Caracterul 

acţiunilor 

preconizate 

Nr. d/o 

al 

chestiu 

nilor 

 

Tematica presupusă 

 

Data 

desfăşurării 

 

Responsabilii de 

executare 

Chestiuni ce 

urmează a fi 

examinate în 

cadrul şedinţelor 

Consiliului 

raional 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Cu privire la executarea bugetului 

raional Basarabeasca pe anul 2021 

Martie 2022 Preşedintele 

raionului 

Direcţia finanţe   

 

2. 

Cu privire la modificarea statelor de 

personal ale Aparatului preşedintelui 

raionului şi subdiviziunilor 

Consiliului raional 

Martie 2022 Preşedintele 

raionului 

Direcţia finanţe 

 

3. 

Cu privire la modificarea bugetului 

raional  

Martie 2022 Preşedintele 

raionului 

Direcţia finanţe 

4. Cu privire la aprobarea Programului 

de activitate al Consiliului raional 

Basarabeasca pe trimestrul II al 

anului 2022 

Martie 2022 Preşedintele 

raionului 

Secretarul 

Consiliului raional 

5. Cu privire la încorporarea, în 

primăvara-vara anului 2022, în 

rândurile Forţelor Armate şi în 

Serviciul Civil (de alternativă) ale 

Republicii Moldova, a cetăţenilor 

născuţi în anii 1996-2004 

 

Martie 2022 Secţia administrativ-

militară 

 

 

 

 

 

 

Evenimente 

importante 

 

1. 

 

Anul Nou – 2022 

 

01.01.2022 

 

Secţia cultură 

 

2. 

Crăciunul – Naşterea Domnului. 

Programul artistic „Colindă, 

colindă...” 

 

07-08.01.2022 

 

Secţia cultură 

 

3. 

Ziua profesională a lucrătorilor din 

sfera culturii „Lira – 2022” 

 

15.01.2022 

 

Secţia cultură 

 

4. 

Aniversarea a 33-a de la retragerea 

trupelor sovietice din Afganistan.  

 

15.02.2022 

Preşedintele 

raionului 

Secţia cultură 

5. 1 Martie – Ziua Mărţişorului 01.03.2022 Secţia cultură 

 

6. 

Acţiuni prilejuite de marcarea celei 

de-a 30-a aniversare de la conflictul 

din Transnistria 

 

02.03.2022 

Preşedintele  

raionului 

Secţia cultură 

7. Ziua internaţională a Femeii – 8 

martie 

 

08.03.2022 

Şefii subdiviziunilor 

Consiliului raional 

Secţia cultură 



 

 

Măsuri 

organizatorice 

 

1. 

Desfăşurarea şedinţelor săptămânale 

de lucru cu conducătorii 

subdiviziunilor Consiliului raional şi 

a serviciilor raionale subordonate 

consiliului 

Săptămânal - 

lunea 

Preşedintele 

raionului 

2. Asigurarea desfăşurării şedinţelor 

comisiilor consultative de 

specialitate ale Consiliului raional 

Pe parcursul 

semestrului 

Secretarul 

Consiliului raional 

Secţia administraţie 

publică 

3. Monitorizarea realizării  deciziilor 

adoptate de Consiliul raional 

Pe parcursul 

trimestrului 

Secretarul 

Consiliului raional 

Secţia administraţie 

publică 

4. Organizarea şi desfăşurarea 

consultărilor publice a proiectelor de 

decizie pe problemele de interes 

raional 

Pe parcursul 

trimestrului 

Secretarul 

Consiliului raional 

Secţia administraţie 

publică  

5. Desfăşurarea evaluării 

performanţelor individuale a 

funcţionarilor publici din cadrul 

subdiviziunilor Consiliului raional  

Ianuarie -15 

februarie 

Conducătorii 

subdiviziunilor 

6. Coordonarea vizitelor membrilor 

Guvernului în teritoriu 

Pe parcursul 

trimestrului 

Secretarul 

Consiliului raional 

 

 

 

Secretarul Consiliului  

raional   Basarabeasca                                                             Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

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

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

               Proiect              

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 

din 16 decembrie 2021                                                                                nr. 06/07 
 

Cu privire la mersul executării deciziilor  

Consiliului raional, adoptate în semestrul I al anului 2021 
 

        În scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, 

examinând nota informativă, prezentată de secretarul Consiliului rational, dl 

Gheorghe Liviţchi, având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului raional pentru probleme juridice, administraţie publică şi drept, în 

conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), Consiliul raional Basarabeasca, 

D E C I D E: 

 

        1. Se ia act de informaţia prezentată de secretarul Consiliului raional, dl 

Gheorghe Liviţchi, privind mersul executării deciziilor Consiliului raional, 

adoptate în semestrul I al anului 2021 (informaţia se anexează). 
 

        2. Se pune în sarcină preşedintelui raionului Basarabeasca, dl Piotr Puşcari, în 

conformitate cu atribuţiile sale de bază să asigure executarea integrală a deciziilor 

neexecutate, aflate în curs de executare şi menţinute la control, indicate în Nota 

informativă.  
 

       3. Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Liviţchi, va informa Consiliul 

raional despre mersul executării deciziilor neexecutate, aflate în curs de executare 

şi menţinute la control, indicate în Nota informativă.  
 

       4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate, 

precum şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului 

raional: www.basarabeasca.md. 

 
 
 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             ________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

 

             

mailto:consiliul@basarabeasca.md


 

INFORMAŢIE 

cu privire la gradul de executare a deciziilor Consiliului raional 

Basarabeasca, adoptate în semestrul I al anului 2021 
         

          În semestrul I al anului 2021 au fost organizate şi desfăşurate 1 şedinţă 

ordinară a Consiliului raional  la data de 25 martie 2021 şi 1 şedinţă extraordinară 

la data de 14 mai 2021. 

          În cadrul ședințelor Consiliului sus-menționate au fost adoptate 19 decizii.           

         Conform tabelului, din cele 19 decizii adoptate de Consiliul raional în cadrul 

şedinţelor organizate şi desfăşurate în semestrul I al anului 2021, au fost executate 

integral 17 decizii, nu sunt executate/sunt în curs de executare 2 decizii.  

Rămân neexecutate  4 decizii din anul 2020, precum şi  5 decizii din anul 

2019. 

 

Nr.  

d/o 

Nr. deciziei 

și data 

adoptării 

Denumirea 

 Decizii integral executate 
1. 01/01 din  

25.03.2021 

Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2020 

2. 01/02 din  

25.03.2021 

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 şi alocarea 

mijloacelor financiare  

3. 01/03 din  

25.03.2021 

Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise 

în perioada dintre şedinţele Consiliului raional 

4. 01/06 din  

25.03.2021 

Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a tehnicii de calcul şi a 

unui lot de bunuri materiale 

5. 01/07 din  

25.03.2021 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional 

Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2021 

6. 01/08 din  

25.03.2021 

Cu privire la transmiterea unui set de costume sportive 

7. 01/09 din  

25.03.2021 

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a regulamentului Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu şi a standardelor minime de calitate 

8. 01/10 din  

25.03.2021 

Cu privire la încorporarea, în aprilie-iulie 2021, în rândurile Forţelor 

Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova, a 

cetăţenilor născuţi în anii 1994-2003 

9. 01/11 din  

25.03.2021 

Cu privire la  aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medicale din 

raion 

10. 01/12 din  

25.03.2021 

Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului rational nr. 

05/12 din 18 decembrie 2020 

11. 01/13 din  

25.03.2021 

Cu privire la arendarea unor spaţii în incinta clădirii administrative a 

Consiliului raional 

12. 01/14 din  

25.03.2021 

Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de 

administraţie şi Comisiei de cenzori a ÎM „Centrul Stomatologic Raional 

Basarabeasca” 

13. 01/15 din  

25.03.2021 

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile 

Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitatea 

de a le semna 

14. 02/01 din 

14.05.2021 

Cu privire la propunerea CEC a candidaturilor membrilor Consiliului 

electoral de circumscripţie raională Basarabeasca 

15. 02/02 din 

14.05.2021 

Cu privire la aprobarea dispoziţiilor preşedintelui raionului, emise în 

perioada dintre şedinţele Consiliului raional 

16. 02/03 din Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a tehnicii de calcul 



14.05.2021 

17. 02/04 din 

14.05.2021 

Cu privire la unele modificări în bugetul raional Basarabeasca pentru 

anul 2021  

  

Decizii neexecutate (în curs de executare), menținute la control din 

perioada trimestrului II al anului 2020 
 

1. 01/04 din  

25.03.2021 

Cu privire la repartizarea mijlocelor financiare din componenta raională 

Notă: Până la moment decizia nu este executată integral, urmează să fie valorificate mijloacele 

financiare în sumă de 204,0 mii lei, redirecţionate IP LT „Alexandr Puşkin” din or. 

Basarabeasca, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a pavajului din curtea şcolii 

2. 01/05 din  

25.03.2021 

Cu privire la formarea prin separare a bunurilor imobile şi transmiterea 

lor în gestiune 

Notă: Până la moment decizia nu este executată integral, urmează conform pct. 4 din decizie să 

fie transmise în gestiune economică, prin contract de comodat, bunurile mobile indicate în pct. 

2 şi 3 din decizie (IP Şcoala de arte din or. Basarabeasca şi IP LT „Alexandr Puşkin” din or. 

Basarabeasca) 
 

Decizii neexecutate (în curs de executare), menținute la control din anul 2020 
 

1. 02/04 din 

31.03.2020 

Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri imobile în proprietatea 

raionului 

Notă: Până la moment nu este adoptată hotărârea de Guvern privind transmiterea în 

proprietatea raionului a bunurilor imobile solicitate de Consiliu (Bunul imobil de pe str. 

Şkolinaia, 2a şi bunul imobil de pe str. 40 let Pobedî, 2). 
2. 02/07 din 

31.03.2020 

Cu privire la acceptarea comercializării prin licitaţie a unor unităţi de 

transport 

Notă: Până la moment decizia nu este executată integral, urmează să fie încheiată procedura de 

comercializare a unui autoturism 
3. 03/14 din  

21.05.2020 

Cu privire la solicitarea transmiterii unor construcţii amplasate pe 

teritoriul fostului gimnaziu din s. Abaclia 

Notă: Consiliul local Abaclia nu a adoptat decizia respectivă de transmitere către Consiliul 

raional a construcţiilor amplasate pe teritoriul fostului gimnaziu Abaclia. 
4. 05/10 din 

18.12.2020 

Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri în proprietatea raionului  

Notă: Până la moment nu este adoptată hotărârea de Guvern privind transmiterea în 

proprietatea raionului a bunurilor imobile solicitate de Consiliu (teritoriul şi construcţiile 

penitenciarului din or. Basarabeasca, str. Voenîi Gorodok). 
 

Decizii neexecutate din anul 2019 
 

1. *01/09 din 

20.12.2019 

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu titularii unor funcţii 

publice de conducere din cadrul Consiliului raional Basarabeasca. 

Notă: În conformitate cu cerințele pct. 4 și 5 din decizia nominalizată nu s-a organizat 

concursul de ocupare a funcțiilor publice de conducere vacante: șef Direcție finanțe. 

2. *03/10 din 

20.12.2019 

Cu privire la vacanţa unor funcţii publice de conducere în Consiliul 

raional. 

Notă: În conformitate cu cerințele pct. 2 și 3 din decizia nominalizată nu a organizat și nu s-au 

organizat concursurile de ocupare a funcțiilor publice de conducere vacante: șef Direcție 

învățământ general Basarabeasca; șef Direcție asistență socială și protecţie a familiei. 

3. *03/14 din 

20.12.2019 

Cu privire la acordarea unor împuterniciri preşedintelui raionului. 

  



Notă: În conformitate cu cerințele pct. 2 din decizia nominalizată, preşedintele raionului, nu a 

inițiat cauza civilă în judecată privind dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirii 

Centrului raional de Creație „Luceafărul”, situată în or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 56, nr. 

cadastral 1201309.061.01 
4. *03/19 din 

20.12.2019 

Cu privire la solicitarea transmiterii unor sectoare de teren în proprietatea 

raionului. 

Notă: În conformitate cu cerințele pct. 1 și 2 din decizia nominalizată, sectoarele de teren 

solicitate nu au fost transmise în proprietatea raionului de către Consiliul orășenesc 

Basarabeasca (sectorul de teren din fața clădirii Consiliului raional; sectorul de teren pe care 

este amplasat blocul de producere al ÎM „Sonbas-Service”, terenul aferent construcției 

respective, situat în or. Basarabeasca, str. Trudovaia, 62) 

5. *03/20 din 

20.12.2019 

Cu privire la solicitarea transmiterii a unui teren de minifotbal în 

proprietatea raionului.  

Notă: În conformitate cu cerințele pct. 1 din decizia nominalizată, terenul de minifotbal, 

amplasat în spatele clădirii Consiliului raional nu a fost transmis în proprietatea raionului de 

către Consiliul orășenesc Basarabeasca. 
 

 

 

 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                       Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

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

Proiect 

D E C I Z I E 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  16 decembrie  2021                                                                            nr. 06/08 
 

Cu privire la aprobarea graficului  

concediilor de odihnă pentru anul 2022  
  

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. n) al Legii nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art. 116), art. 15 al Legii 

nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică (MO nr. 194-196/2010 art.637), art. 43 al Legii nr. 158/2007 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public (MO nr. 230-232/2008 art.840), în 

temeiul art. 116 din Codul Muncii al Republicii Moldova, precum şi ţinând cont 

de doleanţele beneficiarilor, Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 

1. Se aprobă graficul concediilor de odihnă pentru anul 2022, al persoanelor alese 

în funcţii de demnitate public, numite în funcţii publice de conducere şi în funcţii 

de conducători ai instituţiilor fondate de către Consiliul raional 

Basarabeasca, conform anexei. 

2. Preşedintele raionului, dl Piotr Puşcari, va emite dispoziţiile de acordare a 

concediilor de odihnă în conformitate cu graficul aprobat, inclusiv în privinţa sa 

personală. 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Evghenia Jileznaia, 

specialist principal din cadrul Aparatului preşedintelui raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                          ________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul  Consiliului 

raional Basarabeasca                                                                 Gheorghe LIVIŢCHI  

 

 

 
 

mailto:consiliul@basarabeasca.md


Anexă 

la decizia Consiliului raional  

nr. 06/08 din 16.12.2021 

 

Graficul 

concediilor de odihnă pentru anul 2022 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

Funcţia deţinută Perioada  

1. Piotr Puşcari Preşedinte al raionului Iulie-august  

2. Petru Scutari Vicepreşedinte al raionului pe 

probleme economice 

August-

septembrie 

3. Ion Popov Vicepreşedinte al raionului pe 

probleme sociale 

Septembrie-

octombrie 

4. Gheorghe Liviţchi Secretar interimar al Consiliului raional Februarie-

martie 

5. Maria Muntean Şef adjunct direcţie, Direcţia finanţe Iunie  

6. Ecaterina Pascal Şef adjunct direcţie, Direcţia 

învăţământ general 

 

Iulie-august  

 

7. 

 

Mihail Martînov 

Şef interimar direcţie, Direcţia asistenţă 

socială şi protecţie a familiei 

 

Iulie-august 

8. Egor Nichita Şef secţie, Secţia economie August  

9. Gheorghe Maţcu Şef serviciu, Serviciul agricultură şi 

alimentaţie 

Decembrie   

10. Gheorghe Casîm Şef serviciu, Serviciul relaţii funciare şi 

cadastru 

Iunie, 

septembrie 

11. Olga Baciu Şef secţie, Secţia cultură Iulie, august 

12. Sergiu Dzîc Şef serviciu, Serviciul construcţii, 

gospodărie comunală şi drumuri 

Ianuarie-

februarie 

13. Ivan Secov Director interimar al IMSP Spitalul 

Raional Basarabeasca 

 

Ianuarie  

14. Natalia Arnăut Şef al IMSP Centrul de Sănătate 

Basarabeasca 

August-

septembrie 

15. Svetlana Niculiţă Şef al IMSP Centrul de Sănătate 

Sadaclia 

 

Martie  

16. Vladimir Diacov Şef al IMSP Centrul de Sănătate 

Başcalia 

August  

17. Dumitriţa Baciu Director interimar al ÎM Centrul 

Stomatologic Raional Basarabeasca 

 

Iulie  

18. Nina Mantea  Director interimar al ÎM “Sonbas-

Service” 

 

August  

 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                Gheorghe LIVIŢCHI   

 

 

 

 



 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

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

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

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                           
  Proiect  

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din  16 decembrie 2021                                                                              nr. 06/09 
 

Cu privire la completarea unităţilor  

militare cu resurse umane  la mobilizare  
 

În conformitate cu Legea nr. 1192/2002 privind pregătirea de mobilizare şi 

mobilizarea (MO nr.124-125/2002), Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

77/2001 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea administrativ-militară 

şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare (MO nr.14-15/2001 art. 

113), în temeiul art. 46 alin. (1) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Consiliul raional Basarabeasca  
 

D E C I D E: 
 

1. Se stabileşte, pentru fiecare primărie, sarcina de completare cu resurse umane, 

la punerea în aplicare a planului de completare a unităţilor militare cu resurse 

umane şi tehnico-materiale, reeşind din numărul de resurse umane repartizate şi 

aflate în evidenţa militară, conform anexei. 
 

2. Se stabileşte că, resursele de mobilizare vor fi prezentate la Punctul de adunare  

a resurselor de mobilizare pe adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marx,   24a. 
 

3. Se stabileşte că şeful Punctului de conducere a primăriilor va raporta despre  

mersul înştiinţării, adunării şi expedierii resurselor umane conform tabelelor  

pentru anunţarea şi expedierea resurselor de mobilizare. 
 

4. Controlul asupra înştiinţării, adunării şi expedierii resurselor umane şi  tehnico- 

materiale repartizate pentru completarea unităţilor militare, expediate din 

Punctul de conducere al primăriei în Punctul de adunare a resurselor de 

mobilizare, se pune în sarcina primarului, ca şef al Punctului de  conducere al 

primăriei.  
 

5. Expedierea şi predarea resurselor umane şi tehnico-materiale, repartizate pentru  

completarea unităţilor militare din Punctul de adunare a resurselor de 

mobilizare în unităţile miliare, se pune în sarcina şefului Punctului respectiv de 

adunare a resurselor de mobilizare. 
 

6. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 06/17 din 19 noiembrie 2015 „Cu     

     privire la completarea unităţilor militare cu resurse umane la mobilizare”. 
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7. Responsabilitatea asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina şefului   

Secţiei administrativ-militare (l.d.p.Basarabeasca). 
 

8. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate,     

precum şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului  

raional: www.basarabeasca.md. 
 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Basarabeasca                                           _________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                 Gheorghe LIVIŢCHI



 

 

Anexă 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                                                      nr. 06/09 din 16.12.2021 

 

 

 

 

 

Sarcina de completare  

cu resurse umane pentru primăriile raionului Basarabeasca 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea primăriei Sarcina de completare 

(persoane) 

1. Basarabeasca  141 

2. Abaclia 67 

3. Sadaclia  53 

4. Iserlia  8 

5. Iordanovca 7 

6. Carabetovca 19 

7. Başcalia 7 

TOTAL 302 

 
 

 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                           Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLICA MOLDOVA 
 

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

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

       Proiect   

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

 

din 16 decembrie 2021                                                                              nr. 06/10 
 

Cu privire la rechiziţionarea  

mijloacelor de transport la mobilizare 

               

      În conformitate cu Legea nr. 1384/2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi 

prestările de serviciu în interes public (MO nr.178-181/2002 art. 1352), în temeiul 

art. 46 alin. (1) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 

32-35/2007 art. 116), Consiliul raional Basarabeasca, 

 

D E C I D E: 

 

1. Se stabileşte, sarcina totală, pentru fiecare primărie, de punere în aplicare a 

planului de completare a unităţilor militare cu resurse umane şi tehnico-

materiale reeşind din numărul de resurse tehnico-materiale repartizate sau aflate 

la evidenţa militară, conform anexei nr. 1. 

 

2. Resursele tehnico-materiale, inclusiv mijloacele de transport auto să fie 

prezentate la punctul de adunare a resurselor de mobilizare pe adresa: oraşul 

Basarabeasca, str. K. Marx 24a. 

 

3. Mijloacele de transport auto pentru deplasarea resurselor de mobilizare din 

punctul de conducere al primăriei la punctul de adunare a resurselor de 

mobilizare să fie puse la dispoziţie de către agenţii economici pe teritoriul 

primăriei. 

 

4. Şeful Punctului de conducere al primăriilor va raporta  despre mersul 

înştiinţării, adunării şi expedierii resurselor tehnico-materiale, conform 

tabelelor pentru anunţare şi expediere a resurselor de mobilizare. 

 

5. Mijloacele de transport auto, necesar pentru deplasarea resurselor umane din 

Punctul de adunare a resurselor de mobilizare în Punctul de întâlnire a unităţilor 

militare să fie asigurat de către Staţia auto Basarabeasca. Mijloacele de 

transport auto să fie prezentate împreună cu şoferii şi mecanicii conducători, 

conform anexei nr.2. 
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6. Responsabili de prezenţa mijloacelor de tarnsport auto sunt agenţii economici, 

proprietarii particulari, transportul cărora este repartizat pentru asigurarea 

mobilizării. 

 

7. Controlul asupra înştiinţării, adunării şi expedierii resurselor tehnico-materiale, 

repartizate pentru completarea unităţilor militare, se pune pe seama primarului, 

ca şef al Punctului de conducere al primăriei. 

 

8. Expedierea şi predarea resurselor tehnico-materiale, repartizate pentru 

completarea unităţilor militare, din Punctul de adunare a resurselor de 

mobilizare în Punctul de întîlnire a unităţilor militare se pune pe seama şefului 

Punctului de adunare a resurselor de mobilizare. 

 

9. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii îi revine şefului Secţiei   

     administrativ-militare (l.d.p.Basarabeasca ). 

 

10. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 06/18 din 19 noiembrie 2015 „Cu 

privire la rechiziţionarea mijloacelor de transport la mobilizare”. 
 

11. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate,     

precum şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului  

raional: www.basarabeasca.md. 
 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului raional Basarabeasca                                             ________________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                 Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 

                                                                                                                                        la decizia Consiliului raional  

                                                                                                                                          nr. 06/10 din 16.12.2021 

 

 

 

Sarcina de completare 

cu resurse umane şi tehnico-materiale pe primăriile raionului Basarabeasca 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea primăriei Sarcina de completare  

(unităţi de transport) 

1. Basarabeasca  4 

2. Abaclia 2 

Total 6 
 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                         Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

                                                                                                            Anexa nr. 2 

                                                                                                                                        la decizia Consiliului raional  

                                                                                                                                           nr. 06/10 din 16.12.2021 

 

 

LISTA 

mijloacelor de transport auto pentru asigurarea mobilizării 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea întreprinderii Marca transportului Numărul de 

înmatriculare 

1. AO „Sud-Trans” 

Munteanu Andrei 

 

Mercedes 412 BS AE 404 

2. Malai Petru 

 

Mercedes 410 BS AF 664 

3. Moisei Veaceslav 

 

Mercedes 312 BS AD 830 

4. Caşu Artemie 

 

WLT-35 BS AD 892 

5. Tarlev Ilie 

 

Lefan BS AF 844 

6. Pereverzev Serghei 

 

Mercedes 412 BS AD 040 

 

 

 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                           Gheorghe LIVIŢCHI 

 



 

  REPUBLICA MOLDOVA 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

            

Proiect  

DECIZIE 
РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

 

din  16 decembrie  2021                                                                              nr. 06/11 

 

Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale  

de rechiziţii de bunuri şiprestările de servicii în interes public 
 

În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 1384/2002 cu privire la rechiziţiile 

de bunuri şi prestările de serviciu în interes public (MO nr.178-181/2002 art. 

1352), pct. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 283 din 

14.03.2005 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la rechiziţiile de bunuri 

şi prestările de servicii în interes public” (MO nr.51-54/2005 art. 356), precum  şi 

în scopul rechiziţionării şi prestării serviciilor în cazurile de război, a stării de 

asediu sau de urgenţă, precum şi în caz de concentrări militare, exerciţii sau 

antrenamente de mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea sau înlăturarea 

consecinţelor calamităţilor naturale, a avariilor tehnogene şi a catastrofelor, în 

temeiul art. 43 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) al Legii nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală (MO nr.32-35/2007 art. 116), Consiliul raional 

Basarabeasca 

D E C I D E: 

1. Se constituie comisia raională pentru rechiziţiile de bunuri şi prestările de    

    servicii în cazuri excepţionale în următoarea componenţă: 
 

                                              Preşedintele Comisiei 

Piotr Puşcari       -- preşedintele raionului Basarabeasca 

Vicepreşedintele Comisiei 

Gheorghe Dones   – şef al Secţiei administrativ-militară (l.d.p. Basarabeasca)      

                                                                                                               

Membrii Comisiei: 

Denis Lica            – reprezentant al Serviciului de Informaţii şi Securitate 

Alexandr Uzun    – şef al  Inspectoratului de poliţie Basarabeasca 

Maria Muntean   – şef adjunct al Direcţiei finanţe 

Egor Nichita        – şef al Secţiei economie 

Ion Catană           – şef al Secţiei situaţii excepţionale 

Adrian Eremia    – şef al Secţiei mobilizare, responsabil pentru efectuarea         

                                 rechiziţiilor al Centrului militar teritorial Hînceşti 
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2.  Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor Comisiei mixte din funcţiile 

deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi decizii. 

 

12. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 06/19 din 19 noiembrie 2015 „Cu 

privire la constituirea Comisiei mixte raionale pentru rechiziţiile de bunuri şi 

prestările de servicii în interes public”. 

 

13. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate,     

precum şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului  

raional: www.basarabeasca.md. 

 

 

 
 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului raional Basarabeasca                                      __________________ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                         Gheorghe LIVIŢCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Proiect                                                                                                                                                                                                                       

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 16 decembrie  2021                                                                               nr. 06/12 
 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri 
 

 

 

Dând curs demersului şefului Secţiei cultură, dna Olga Baciu nr. 14 din 01 

decembrie 2021 şi demersurilor şefului adjunct al Direcţiei învăţământ general 

Basarabeasca, dna Ecaterina Pascal nr. 141 și 142 din 02.12.2021, prin care se 

solicită transmiterea unor bunuri materiale, examinând dispozițiile președintelui 

raionului Basarabeasca nr. 79 din 13.10.2021 și nr. 94 din 01.12. 2021 cu privire la 

alocarea mijloacelor financiare, în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală (MO nr.32-35/2007 art.116), având avizele 

comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional Basarabeasca  
 

D E C I D E: 
 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri, după cum urmează: 

1.1. De la balanţa Secţiei cultură a Consiliului raional Basarabeasca la balanţa 

Instituţiei Publice Gimnaziul „Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca, a două 

seturi de costume de Anul nou, în sumă de 10939 lei; 

1.2. De la balanţa Secţiei cultură a Consiliului raional Basarabeasca la balanţa 

Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Nicolai Gogol” din or. Basarabeasca, a 

unui set de costume sportive (30 complete), achiziționate pentru secţia de 

baschet a instituţiei nominalizate, în sumă de 13500 lei; 

1.3. De la balanţa Direcţiei învăţământ general Basarabeasca la balanţa 

Aparatului preşedintelui raionului, a materialului săditor în sumă de 

27450,00 lei, achiziționat din bugetul Centrului raional de Creație 

„Luceafărul” din or. Basarabeasca ( copia facturii fiscale se anexează). 

2. Secţia cultură (dna Olga Baciu), Direcţia învăţământ general Basarabeasca (dna 

Ecaterina Pascal), vor asigura transmiterea conform procedurilor legale a 

bunurilor materiale indicate în pct. 1 al prezentei decizii.  

3. Managerii  instituţiilor publice Gimnaziul „Ivan Bondarev” din or. Basarabeasca 

(dna Tatiana Russu) şi LT „Nicolai Gogol” din or. Basarabeasca (dna Olga 

Grancear), precum şi contabilul-şef din cadrul Aparatului preşedintelui raionului 

(dna Silvia Niculiţa), vor asigura înregistrarea în registrele contabile a bunurilor 

materiale sus-menționate. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov. 
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5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate, precum şi 

la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina oficială a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 
 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                             _______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional Basarabeasca                           Gheorghe LIVIŢCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 

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

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

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 16 decembrie 2021                                                                             nr. 06/13 
 

Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri 
 

       Având în vedere scrisoarea Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al 

Republicii Moldova nr. 03/1-09/4198 din 07 august 2020 privind acceptarea în 

proprietatea raionului a materialelor de predare, învăţare şi echipament specializat 

pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau cu dizabilităţi, în scopul dotării 

Centrelor de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, dând curs demersului şefului adjunct 

al Direcţiei învăţământ general Basarabeasca nr. 140 din 02 decembrie 2021, în 

conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale (MO nr. 124-125/1999 art. 611), cu 

modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 (MO nr. 1/2016 

art.02), cu modificările ulterioare, în temeiul art. 43 alin. (2) și art. 46 din Legea nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (MO nr. 32-

35/2007 art.116), Consiliul raional Basarabeasca 

D E C I D E: 
1. Se acceptă primirea cu titlul gratuit, din proprietatea publică a statului, 

administrarea Ministerului Educației şi Cercetării al Republicii Moldova, în 

proprietatea publică a raionului Basarabeasca, în gestiunea Direcţiei învăţământ 

general Basarabeasca, a materialelor de predare, învăţare şi echipament specializat 

pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau cu dizabilităţi (lista se anexează), 

în scopul dotării Centrelor de Resurse pentru Educaţia Incluzivă din cadrul instituţiilor 

publice Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin” din or. Basarabeasca şi Liceul Teoretic 

„Mihai Eminescu” din s. Sadaclia. 

2. Direcţia învăţământ general Basarabeasca, dna Ecaterina Pascal va asigura primirea 

bunurilor materiale indicate în pct. 1 al prezentei decizii, transmiterea acestora la 

balanţa instituţiilor de învăţământ Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin” din or. 

Basarabeasca şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din s. Sadaclia, în scopul dotării 

Centrelor de Resurse pentru Educaţia Incluzivă. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov. 

4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința Ministerului Educației şi 

Cercetării al Republicii Moldova, precum și la cunoștință publică prin plasarea pe 

pagina oficială a Consiliului raional: www.basarabeasca.md. 
 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                        _______________                                    
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional Basarabeasca                         Gheorghe LIVIŢCHI      
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                                                                          Anexă 

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                       nr. 06/13 din 16.12.2021 

 

Lista materialelor de predare, învăţare şi echipament specializat pentru copii cu cerinţe 

educaţionale speciale şi/sau dizabilităţi, în scopul dotării Centrelor de Resurse pentru 

Educaţia Incluzivă (per IPLT „A. Puşkin” şi IPLT „M. Eminescu”) 

 
1 Tabletă portabilă cu rezoluţie HD, cu ecranul de cel puţin 10 inchi 

2 Cititor de imagini/texte, citeşte cu voce tare texte din cărţi, note, pliante 

3 Lupă digitală de mănă pentru texte, 7 inchi 

4 Mouse cu opţiune de mărire pentru citirea de pe orice suprafaţă plată prin mărire, micşorare 

5 Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba română pentru elevii cu vedere slabă, precum 

şi pentru cei cu dislexie etc. 

6 Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba rusă pentru elevii cu vedere slabă, precum şi 

pentru cei cu dislexie etc. 

7 Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate uşoară – limba română  

8 Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate uşoară – limba rusă 

9 Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal, litere mici şi mari (preţul per set de la 35 

până la 40), în limba română 

10 Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal, litere mici şi mari (preţul per set de la 35 

până la 40), în limba rusă 

11 Protector pentru tastatură pentru copiii cu deficienţe fizice, urmează să fie fixat pe partea de sus a tastaturii cu 

taste mari. Facilitează accesul la butoanele tastaturii pentru copiii cu deficienţe motorii severe 

12 Dispozitiv de comunicare cu cel puţin 2 butoane principale şi 4 butoane secundare cu mai multe niveluri 

pentru elevii cu deficienţe fizicce severe şi cu probleme de comunicare în acelaşi timp 

13 Dispozitiv de comunicare cu cel puţin 3 butoane principale şi 9 butoane secundare cu mai multe niveluri 

pentru elevii cu deficienţe fizicce severe şi cu probleme de comunicare în acelaşi timp 

14 Dispozitiv de comunicare cu cel puţin 3 butoane principale şi 20 butoane secundare cu mai multe niveluri 

pentru elevii cu deficienţe fizicce severe şi cu probleme de comunicare în acelaşi timp 

15 Dispozitiv de fonologie şi comunicare cu aproximativ 40-45 de celule, pentru a fotografia, sunet, text 

16 Lupă/Cititor de ecran, software, licenţe dongle 

17 Soft pentru activităţi de dezvoltare a limbajului în limba română şi rusă 

18 Soft pentru abilităţi sociale pentru şcoala primară (tip mixt), limba română 

19 Software pentru abilităţi sociale pentru şcoala primară (tip mixt), limba rusă 

20 Soft pentru harta mentală, cu o bibliotecă de imagini şi posibilitatea de face hărţi mintale pentru copii din 

clasele primare 

21 Soft pentru harta mentală, cu o bibliotecă de imagini şi posibilitatea de face hărţi mintale pentru elevii mai 

mari 

22 Set de formare a memoriei vizuale (3 nivele) 

23 Piese pentru matematică, dispozitive de învăţare timpurie la matematică, completare pînă la 10, circa 80 de 

piese în set 

24 Robot educativ 

25 Covoraşe pentru robotul educativ 

26 Dospozitiv pentru urmărirea atenţiei 

27 Overlays colorate special pentru copii cu dislexie şi alţi elevi pentru a facilita citirea 

28 Table speciale cu fişe cu auto+corecţie pentru matematică 

29 Dispozitive de mână (pentru terapia ocupaţională), preccum set de apucare a creioanelor 

30 Un set de rigle pentru urmărirea vizuală a citirii (tip ferestruică). Setul include 10 rigle de defirite culori  

31 Tablă magnetică de scris 

32 Dispozitive de apucare a creionului (set de cel puţin 12 tipuri diferite pentru vîrsta de 5-16 ani) 

33 Dispozitive de apucare a creionului (set de bile) 

34 Joystick cu 3 mânere diferite detaşabile pentru persoanele cu probleme motorii 

35 Mouse special cu o bilă mare, buton din partea stânga a mouse-ului, buton din partea dreaptă a mouse-ului şi 

2 porturi de comutare 

36 Comutator de presiune binar, 12 cm 

37 Comutator de presiune binar, 6 cm 

38 Interfaţă de comutare la calculator, 6 porturi 

39 Înregistratoare de voce care vor fi utilizate ca dispozitive de efectuare a notiţelor 

40 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvântului, citirea pentru începători, care va include 

vocale şi cele mai comune consoane în limba română, cu etichete autocolante 

41 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvântului, citirea pentru începători, care va include 



vocale şi cele mai comune consoane în limba rusă, cu etichete autocolante 

42 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne 

matematice ale limbii române 

43 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne 

matematice ale limbii ruse 

44 Aparat de laminat, A4 

45 Dispozitive auditive FM care urmează să fie utilizate în clase şi în Centrele de Resurse (portabile) 

46 Transmiţător FM pentru cadrul didactic 

47 Trusă de prim ajutor pentru aparate auditive (incvlude tub acustic, baterii suplimentare, echipament de 

curăţare etc.) 

48 Tabletă PC Lenovo IDEAPAD D330-10IGM 

49 Proiector video ACER P1255/suport de tavan 

50 Laptop, 15`6” Lenovo Ideapad S145-15 API 

51 Dispozitiv multifuncţional color MFD CANON MAXIFY MB5140 

52 Dispozitiv de rutină şi secvenţe cu 5-6 celule care va ajuta la citire, sintaxă, ortografie şi fonologie, 

recunoaştere auditivă, recunoaştere vizuală, etc. 

53 Tablă (planşă) vorbitoare cu un număr de buzunare (circa 30) pentru a insera imagini şi a înregistra mesaje pe 

fiecare. Ajută la fonologie, sintaxă, recunoaştere audiovizuală şi altele 

54 Dispozitiv pentru reproducerea mai multor mesaje, de până la 4 minute, cu posibilatea de a le asculta 

consecutiv sau aleatoriu 

55 Cuburi (vorbitoare), pentru copiii din clasele primare 

56 Set de formare a atenţie 

57 Stilou vorbitor care citeşte şi în înregistrează texte pe coduri speciale autocolante (etichete) 

58 Coduri/etichete speciale pentru stilouri vorbitoare (set de circa 400 de coduri) 

59 Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stilou Vorbitor cu temele de bază şcolare în limba 

română – pentru vîrstele şi etapele timpurii (cel puţin 600 de imagini) 

60 Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stilou Vorbitor cu temele de bază şcolare în limba 

rusă – pentru vîrstele şi etapele timpurii (cel puţin 600 de imagini) 

61 Piese magnetice pentru alcătuirea cuvântului, alcătuirea propoziţiei (text şi sunet), care urmează să fie 

utilizate cu stiloul vorbitor, set de cel puţin 100 

62 Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte 

în limba română 

63 Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte 

în limba rusă 

64 Soft de tip mixt pentru fonologie şi citire (citire pas cu pas), în limba română 

]65 Soft de tip mixt pentru fonologie şi citire (citire pas cu pas), în limba rusă 

66 Soft pentru transformarea textului în vorbire, cu accentuarea în timpul citirii, include voce in română şi rusă 

(fiecare o singură voce) 

67 Soft descărcabil în limba română, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5 

68 Soft descărcabil în limba rusă, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5 

69 Soft de comunicare alternativă, augmentativă pentru educaţie şi comunicare 

70 Soft sau aplicaţie online pentru producerea vorbirii, corectarea vorbirii, articulare, prozodie în ambele limbi 

română şi rusă 

71 Soft pentru înregistrarea şi compararea vocii şi vorbirii în ambele limbi română şi rusă 

72 Soft de predicţie pentru accelerarea scrierii şi pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru 

limba română 

73 Soft de predicţie pentru accelerarea scrierii şi pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru 

limba rusă 

 

 

 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                             Gheorghe LIVIŢCHI 

 

Contrasemnează: 

Şeful adjunct al Direcţiei învăţământ general                           Ecaterina PASCAL 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA               

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

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

proiect 

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 16 decembrie  2021                                                                            nr. 06/14                                                                                
 

Cu privire la operarea unor modificări în decizia  

Consiliului raional nr. 02/03 din 14 mai 2021  
 

Dând curs demersului şefului adjunct al Direcţiei învăţământ general 

Basarabeasca nr. 141 din 12 decembrie 2021, având la bază Contractul de 

comodat al MECC nr. 03PRIM din 27 aprilie 2021 şi actul de predare-primire din 

27.04.2021 încheiat între MECC şi Consiliul raional Basarabeasca, în temeiul art. 

62-63 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (MO nr.7-17/2018 

art.34), în conformitate cu art. 43 alin. (2) şi art. 46 din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală (MO nr.32-35/2007 art.116), Consiliul raional 

Basarabeasca 

 

D E C I D E: 

1.  Decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 02/03 din 14 mai 2021 „Cu 

privire la acceptarea în proprietatea raionului a tehnicii de calcul”, se modifică 

după cum urmează: 

-- în punctul 1 din decizia sus-menţionată sintagma „565510,68 lei” se substituie 

cu sintagma   „566249,40 lei”; 

-- anexa la decizia sus-menţionată se expune în redacţie nouă (se anexează). 

2.  Executarea prezentei decizii se atribuie şefului adjunct al Direcţiei învăţământ 

general Basarabeasca, dna Ecaterina Pascal. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se punea pe seama 

vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale, dl Ion Popov. 

4. Prezenta decizie  intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al 

Actelor Locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor cointeresate, precum 

şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 
 

 

 
 

Preşedinte al şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                  _______________ 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional Basarabeasca                     Gheorghe LIVIŢCHI 
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                                                               Anexă  

la decizia Consiliului raional  

                                                                                                      nr.06/14 din 16.12.2021 

Nr.

d/o 

Instituția de 

învățământ/ 

Localitatea 

Denumirea bunurilor 

distribuite/specificația 

tehnică 

Cantitatea 

(bucăți) 

Preț cu 

TVA/ 1 

buc. 

Garanție Suma 

totală cu 

TVA 

1 IP LT 

„Constantin 

Stere” s. 

Abaclia.  

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

18  5236,21 

lei 

24 luni 94374,90 

lei 

2 IP LT „Alexandr 

Pușkin” or. 

Basarabeasca 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

16  5236,21 

lei 

24 luni 83888,80 

lei 

3 IP LT „Nicolai 

Gogol” or. 

Basarabeasca 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

10  5236,21 

lei 

24 luni 52430,50 

lei 

4 IP Gimnaziul  

„I. Bondarev” 

or. Basarabeasca 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

16 5236,21 

lei 

24 luni 83888,80 

lei 

5 IP LT „Matei 

Basarab” or. 

Basarabeasca 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

16  5236,21 

lei 

24 luni 83888,80 

lei 

6 IP Gimnaziul 

Iordanovca s. 

Iordanovca 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

9  5236,21 

lei 

24 luni 47187,45 

lei 

7 IP Gimnaziul 

„Marcu Tarlev”  

s. Bașcalia 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

4  5236,21 

lei 

24 luni 20972,20 

lei 

8 IP Gimnaziul 

“Ștefan Cel 

Mare” s. 

Carabetovca 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

2  5236,21 

lei 

24 luni 10486,10 

lei 

9 IP Gimnaziul 

Iserlia s. Iserlia 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

5  5236,21 

lei 

24 luni 26215,25 

lei 



10 LT „Mihai 

Eminescu” s. 

Sadaclia 

Notebook Lenovo V15-ADA, AMD 

Athlon Gold 3150U (2.40 GHz), 15.6 

1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 

Pro 64, 8.0GB, 1x256GB PCIe-NVMe, 

AMD Radeonm Graphics, QCA6174A 

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 

35Wh, 2YR, HDMI-VGA Adapter, 

USB Mouse Gembird, USB to LAN 

12  5236,21 

lei 

24 luni 62916,60 

lei 

 TOTAL:  108    
566249, 40 

lei 
 

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Gheorghe LIVIŢCHI 

 

Contrasemnează: 

Şeful adjunct al Direcţiei generale învăţământ                          Ecaterina PASCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA 
 

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 

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

proiect  

DECIZIE 

РЕШЕНИЕ 

a Consiliului Raional Basarabeasca 
 

din 16 decembrie   2021                                                                             nr. 06/15 

 

Cu privire la folosirea în scopuri de  

serviciu a unui autoturism personal 

 

 Examinând demersul vicepreşedintelui raionului Basarabeasca pe probleme 

sociale, dl Ion Popov din 30 noiembrie 2021, prin care se solicită permisiunea  de a 

folosi automobilul personal în scopuri de serviciu pentru anul 2022, ţinând cont de 

lipsa unui automobil de serviciu în cadrul Consiliului raional pentru necesităţile de 

serviciu ale vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale, în temeiul art. 43 alin. 

(2), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-

35/2007 art. 116), Consiliul raional Basarabeasca 
 

D E C I D E: 

 

1. Se acceptă utilizarea în scopuri de serviciu a autoturismului personal al dlui Ion 

Popov, vicepreşedinte al raionului Basarabeasca pe probleme sociale, marca 

BMV 530, anul fabricării 2005, număr de înmatriculare CB 4910 MK, cu 

limita de parcurs pentru anul 2022 în mărime de 18760 km. 

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puşcari, să 

încheie contractul de arendă cu dl Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe 

probleme sociale, pentru utilizarea autoturismului personal în scopuri de 

serviciu, cu parcursul limită stabilit în pct. 1 al prezentei decizii. 

3. Responsabil pentru executarea prezentei decizii se numeşte preşedintele 

raionului Basarabeasca, dl Piotr Puşcari. 

4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate, precum şi 

la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: 

www.basarabeasca.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional Basarabeasca                                              _______________                                                                                         
 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

raional Basarabeasca                                                                 Gheorghe LIVIŢCHI   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


