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Proiect DECIZIE nr.
din

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
anul2023 Ei alocarea unor mijloace financiare

Avdnd in vedere demersurile inaintate de c6tre conducdtorii institufiilor bugetare din
subordinea Consiliului raional Criuleni privind alocarea mijloacelor financiare qi alte aspecte ce lin
de modificarea bugetului raional, in conformitate cu Regulamentul privind constituirea qi

funclionarea Consiliului raional Criuleni, aprobat prin decizianr.3.ll2019, Regulamentul privind
constituirea Fondului de rezewd al Consiliului raional gi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin
decizia Consiliului raional nr. 12.612005 (cu modific6rile operate prin decizia nr. 05.0412012),
Legea privind finanlele publice locale nr.39712003, Legea finanlelor publice gi responsabilitdlii
bugetar fiscale nr.181/2018, art.43 qi art.46 al Legii privind administralia publicd locald nr.
43612006, Consiliul raional Criuleni,

DECIDE:
1. Se modific6 bugetul raional pentru anul2023, prin majorarea pdr\ii de venituri gi cheltuieli,
dupd cum urmeazd:
1.1. 90000 lei, bugetului Hirtopul Mic, la capitolul de venituri,,Plata pentru locafiunea
bunurilor patrimoniului public", mijloace bdneqti care vor fi acumulate din arenda incdperilor,
majordnd cu aceeagi sumd partea de cheltuieli.
1.2. 61246 lei, bugetului Liceului Teoretic Mdgd[cegti la capitolul de venituri ,,Plata pentru
loca{iunea bunurilor patrimoniului public", mijloace b6ne;ti care vor fi acumulate din arenda
incdperilor, majordnd cu aceeaqi suml partea de cheltuieli.
1.3. 16580 lei, bugetului Gimnaziului Slobozia-Duqca, la capitolul de venituri ,,Alte venituri ale
autoritifilor publice'', mijloace bdnegti provenite de la vinzarca metalului uzat din renovarea
sistemului de incdlzire.
1.4. 30970 lei, bugetului Liceului Teoretic Mdgddceqti, la capitolul de venituri ,oAlte venituri ale
autoritlfilor publice", mijloace b6neqti provenite de la vinzarca metalului uzat din renovarea
sistemului de incdlzire.
1.5. 23000 lei, bugetului Gimnaziului Onilcani, la capitolul de venituri o,Transferuri curente
primite cu destina(ie speciall intre bugetele locale de nivelul II qi I in cadrul unei unitifi
administrativ-teritoriale", mijloace financiare acordate de cdtre Consiliul local Onilcani.
2. Se alocd 10287086 lei, din Soldul disponibil al bugetului raional pe anul 2022, dupd
cum urmeazS:
2.I.7078014 lei, pentru achitarea sporului lunar in valoare fixd angajafilor din sectorul
bugetar in mdrime de 1300 lei, conform Legii bugetului nr. 35912022, art. 11) qi Legii 27012018
art.10lit. a)., dupd cum urmeazd:
a) 7 0047 0 lei, Aparatului Preqedintelui raionului;
b) 120744lei, bugetului Direcliei construcfii, gospoddrie comunald Ei arhitecturi;
c) 140868 lei, bugetului Direcliei agriculturd;
d) 3857 lei, bugetului Secliei administrativ militare;
e) 59985 lei, bugetului Stadionului raional;
f) 360297 lei, bugetului Centrul Resurse pentru tineri ,,IINIT";
g) 281800 lei, bugetului Direcliei Finanle;
h) 281736lei, bugetului Direcliei Asistentd Sociald qi
i) 664092lei, bugetului Direcliei Asistenld SocialS qi
social6 la domiciliu;

Protecfie a Familiei, Aparatul;
Protecfie a Familiei, Serviciul ingrijire
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j) 120744lei, bugetului Direcliei Asistentd Sociald qi Proteclie a Familiei, Casa de tip familial;
k) 664092lei, bugetului Direcliei Asistenjd SocialS qi Protecfie a Familiei, Serviciul de asistenld

sociald comunitard;
l) 382356lei, bugetului Direcliei Asistenld Sociali gi Protecfie a Familiei, Serviciul de

asistenld sociald parientald;
m)2153268lei, bugetului Direcliei Asistenld Social6 qi Proteclie a Familiei, Serviciul de

asistenld personald;
n) 20124lei, bugetului Direcliei Asistenfd Sociali qi Protecfie a Familiei, Serviciul de

protezare qi ortopedie;
o) 412600lei, bugetului Centrul de plasament pentru persoane v6rstnice qi cu dezabilitdli

,,Alexandra Grdj dian" ;

p) 347I39lei, bugetului Direcfiei educafie, Aparatul;
q) 160992lei, bugetului Direcfiei Educalie, Cabinetul metodic;
r) 202850lei, bugetului Direcliei Educafie, Serviciul de asistenfd psihopedagogicd;

2.2.60 56 43 lei, Aparatului preqedintelui, dupd cum urmeaz6:
a) 239643lei, pentru executarea deciziei Curlii Supreme de Justitie (dosar nr.3r-370/22),
privind incasarea salariului Vicepreqedinlilor pentru perioada absenlei forlate de la serviciu;
b) 365000 lei, pentru contribulie la implimentarea proiectului ,,lzolareatehnicd a edificiului
OMF Cruglic";
2.3.98085 lei, bugetului Centrului de plasament,,Alexandra Grdjdian", pentru achitarea salariului
managerului institufiei, conform recalcului pentru anii 2019-2021 (clasa de salarizare: de la 61 la
83, funclia,,Director/qef/manager al institutiei de categoria I,II,III).
2.4.70000lei, bugetului Secliei culturd qi turism, pentru procurarea unui fambal.
2.5.350000 lei, bugetului Liceului teoretic Mdgddceqti, pentru reabilitarea sistemului de inc6lzire a

Blocului D.
2.6.689239lei, bugetului Liceului Teoretic DubSsarii Vechi, pentru continuarea construcliei anexei
pentru 12 sdli de clasdqi anexei pentru sala de sport.
2.7.300000 lei, bugetului gimnaziului Onilcani, pentru repara[ia silii de sport care este desemnat

centrul de BAC;
2.8.280000 lei, bugetului gimnaziului Stetcani, pentru reparalia coridorului;
2.9.350000 lei, bugetului gimnaziului Ma;cduli, pentru rcparu[iapar\iald a holului de la intrarea in
Institulie;
2.10. 466105 lei, bugetului gimnaziului Rdculeqti, pentru frnalizarca construcliei blocului sanitar
interior.
3. Se alocd 58000 lei, din Fondul de rezervi al Consiliului raional Criuleni pentru arntl2023,
intru acordarea ajutorului financiar unic, dupd cum unneaza:
3.1.19000 lei, bugetului Aparatului preqedintelui, sportivului Stratulat Nicolae pentru acoperirea
parfial[ a cheltuielilor intru participarea la Campionatul European de lupte libere U23 (seniori), care

se va desfrqura la Bucureqti (Romdnia);
3.2.6000 lei, bugetului com. Drdsliceni, dupd cum urmeaz6;
a) 3000 lei, dmnei Buzu Zinaida, din s. Logdnegti, pentru restaurarea monumetului unde este

inmormAnatat solul Buzu Gheorghe, decorat cu ordinul ,,$tefan cel Mare", erou cdzut in conflictul
armat de pe Nistru;
b) 3000 lei, dmnei Spinu Maria, din s. Ratug, pentru acoperirea par\iald a cheltuielilor de tratament
medical permanent;
3.3. 3000 lei, bugetului Direcliei Asistenfd SocialS qi Proteclie a Familiei, dmnei Popescu Lucia, din
or. Criuleni pdrinte educator a7 copii, pentru imbundtdlirea condiliilor de trai.
3.4.6000 lei, bugetului or. Criuleni, dupd cum urmeaz6:
a) 3000 lei, dmnei Untilova Svetlana, din or. Criuleni, pentru acoperirea par\iald a cheltuielilor de

tratament medical la centrul de Dializa;
b) 3000 lei, dlui Rotari Timofei, din or. Criuleni, pentru acoperirea partiald a cheltuielilor de

tratament medical (intervenfie chirurgicala, protezare la gold).

3.5.3000 lei, bugetului s. Dubdsarii Vechi, dmnei Saratean Maria, din s. Dubdsarii Vechi, pentru
acoperirea pa\iald, a cheltuielilor de tratament medical.
3.6.6000 lei, bugetului c. R[culeqti, dupd cum urmeazd
a) 3000 lei, dmnei Frunza Victoria, din s. Bdldqeqti, pentru acoperirea parfialI a cheltuielilor de

reablitare (a suportat o intervenlie chirurgicald).



b) 3000 lei, dlui Gorpasin Galina, din s. Bdlaqeqti, pentru acoperirea par\iald a cheltuielilor de

recuperare postoperatorie ;

3.7.6000 lei, bugetului s. Jevreni, dupl cum urmeazd:

a) 3000 lei, dmnei Cebotaru Nina, din s. Jevreni, pentru acoperirea par\iald' a cheltuielilor de

tratament medical (limfom) ;

b) 3000 lei, dlui Racu Mihail, din s. Jevreni, pentru procurarea unui aparat auditiv.

3.8.6000 lei, bugetului s. Corjova, dupd cum urmeaz6:

a) 3000 lei, dmiei Cotoman bl"ou, din s. Corjova, pentru acoperirea par\iald a cheltuielilor de

inmormantare a dmnei cereg Maria, ex-directoare la gr6dinif6.

b) 3000 lei, dlui Cirlig Radu, din s. Corjova, pentru acoperirea parfiald a cheltuielilor de

tratament medical (cancer colon).

3.9.3000lei, bugetului s. Slobozia-Dugca, dlui Istrati Simion, pentru acoperirea pa$ialda

cheltuielilor de tratament medical.
4. Se redicfio neazdsuma de 250000 lei alocatd in anul 2022 pentru anul2023 care nu a fost

transferatd bugetului s. Coqernila pentru reparatia unui sector de drum spre cimitir.

5. Direclia Finanle va finanla cheltuielile menlionate in prezenta decizie pe mdsura prezentdrii

documentelor confi rmative.
6. Responsabili de execut area deciziei se numesc dna O. Simon, qef, Direc{ia Finanle, contabilii-

qefi a diiecliilor, sectiilor, instituliilor publice din subordinea Consiliului raional, directorii

institutiilor de inv6tdmdnt preuniversitar, primarii satelor, comunelor nominalizati in decizie.

7. Controlul executdrii 
-decizieiva 

fi asigurat de cdtre Preqedintele raionului Criuleni.
g. Decizia intr6 in vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor locale qi poate fi
contestatd la Judecdtoria=Criuleni (sediul Central) potrivit prevederilor Codului administrativ al

Republicii Moldova nr. 11612018.

Elaborat: Olga Simon, 9ef5, Directia Finanle.

Coordonal Nicolae Grati, Pregedintele raionului Criuleni;
Avizat: Diana Rusu, secretarul Consiliului raional;

Sectia asistent[juridicd 9i rela]ii cu publicul'

/r*"-



NOTA INFORMATIVA
Ia proiectul de decizie,Cu privire la modificarea bugetului raional pentru

anul2023 qi alocarea unor mijloace financiare"

1. Denumirea autorului qi, dup[ c z, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Direclia Finante, Preqedintele raionului
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti{ile urmirite
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul art. 60, art. 61 din legea finanfelor publice qi responsabilitdlii
bugetar fiscale w.l8ll20l8, cu modificdrile ulterioare, art. 26, art.28 al Legii nr.39712003 privind
finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Finalitdlile urmdrite prin adoptarea actului respectiv constau in solulionarea problemelor care au

apdrut pe parcursul anului Ei nu au fost incluse in bugetul aprobat prin alocarea mijloacelor financiare
suplimentare instituliilor publice.
3. Principalele prevederi ale proiectului Ei eviden{ierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul

2023 Si alocarea unor mijloace financiare" va asigura solulionarea unor demersuri parvenite in adresa

preEedintelui qi constd in alocarea mijloacelor financiare din Soldul disponibil al bugetului raional pe

anul2022 qi fondul derezew6.
4. Fundamentarea economico-financiari
Implimentarea proiectului de decizie " Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul2023 Si

alocarea unor mijloace financiare" va suporta cheltuieli din diferite surse in sumd de 10345,1 mii lei,
dintre care: din soldul disponibil al bugetului raional 10287,1mii lei, din fondul de rezewd 58,0 mii lei
qi care se va incadra in limita aprobatd in bugetul pe anul 2023.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazdin sistemul actelor normative

f. Avizarea,si consultarea publici a proiectului
lnbaza celor expuse qi in conformitate cu art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul2023 qi alocarea unor
mijloace financiare", proiectul a fost avizat de cdtre Direclia finanle qi Secretarul consiliului.
ln scopul respectdrii prevederilor Legii w.23912008 privind transparenla in procesul decizional,
proiectul deciziei va fi plasatat pe pagina web oficiald a Consiliului raional wwrry.criuleni.md la
directoriul Transparen(d decizionald, sec[iunea Consaltdri publice ale proiectelor.

7. Consultirile expertizei anticorup{ie
In temeiul art.35 din Legea nr. 1 00/201 7 cu privire la actele normative, art.28 alin.(3) din legea

integritdlii 8212017, proiectul a fost supus expertizei anticoruplie de cdtre autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice qi exclude orice element care ar favorizacorupfia.
8. Constatlrile expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei juridice
de cdtre Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este in concordanld cu
legea nr.39712003 privind finanfele publice locale a Legii finanlelor publice qi responsabilitdtrii
bugetar-fiscale nr.181 12014. Structura gi conlinutul actului corespund normelor de tehnicd legislativd.

Proiectul deciziei se prezintd comisiilor consultative de specialitate pentru avizare qi se propune
Consiliului raional pentru examinare Ei adoptare in gedinl6.

/'r"*r-$efi Direc{ia Finan(e Olga SIMON



Raport de expertizl anticoruP{ie

Denumirea proiectului

Autorul proiectului
Simon Ol Directia Finan

@atugoriei propuse a actului promovat prin proiect: ,.
proiectuide ciziei afost elaborat in temeiul art.60, art.6I din legea finanlelor publice

gi responsabilitatii bugetar fiscale nr.181/2018, cu modificdrile ulterioare, art.26,

art.2g al Legii nr.39712003 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare.
Proiectul de decizie propus se afl6 in competenla de adoptare a cR criuleni 9i

art. 18 din nr. 100/2017 cu privire la actele normative

Analiza
riscurilor

de

corupere
in

procesul
de

promovare
a

proiectului

AJ si RP. Obiectii, neri qi avize negative nu au parvenit.

Respectarea rigorilor de lransparen(d in procesul decizional la promovarea

proiectului:
in scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 23912008 cu privire la transparenfa in

procesul decLional, iroiectul deciziei a fost plasat pe pagina-web a CR Criuleni

,,criuleni.md" la directoriul ,,Transparenla decizionald", secliunea ,,Consultdri
publice". Proiectul de decizie a fost avizatpozitiv de Secretarul CR Criuleni, Seclia

coincide cu scopul real, rl ascunse nu se

Scopul anunlat;i scopul real al proiectului:
ninatitagte urmbrite 

-prin 
adoptarea actului respectiv constau in solulionarea

problemelor care au apdrut pe parcursul anului gi nu au fost incluse in bugetul aprobat

prin alocarea mijloacelor financiare suplimentare instituliilor publice. Scopul anuntat

Interesul pubtic Si interesele private aferente proiectului:
prin proiciul de decizie se urmdregte in principal modificarea bugetului qi alocarea

unor mijloace financiare Pe

Su/icienla argumentdrii din notu informativd
Nota informativd este pregititd in conformitate cu Lega nr'

10012017 cu privire la actele normative. Nota informativd descrie

condiliile care au impus elaborarea proiectului qi finalitdfile

urmdrite, redand in acest sens principalele prevederi, elementele

noi, precum gi modul de incorporate a'proiectului in cadrul

normative in vigoare.

Justificarea
solufiilor

proiectului

Arg umentar ea econ o mico'ti nan ci ar d

Implimentarea proiectului de decizie " Cu privire la modificarea

bugetului raional pentru anul 2023 gi alocarea unor mijloace

financiare" va suporta cheltuieli din diferite surse in sumd de

10345,1 mii lei, dintre care: din soldul disponibil al bugetului

raional 10287,l mii lei, din fondul de rezewl 58,0 mii lei qi care

se va incadra in limita in busetul pe anul 2023.

Efectuarea analizei impactului de reglementare
este aplicabil

ntocmirea studiilor de fezabilitate
Nu este aplicabil



Analiza
generalS

L
factorilor

de risc
ale

proiectului

Limbajul proiectului
Limbajul proiectului de decizie corespunde tehnicii legislative de redactare.

Coeren{a legislativd a proiectului
Proiectul de decizie nu con{ine norrne contradictorii, nu se contrazice cu normele in
vigoare de forfd juridicd superioard, nu se afl6 in conflict cu alte norme de drept din

aceastd categorie.

Activitatea agen{ilor publici;i a entiti{ilor publice reglementati in proiect
in proiect se abordeazd activitdfile ce fin de competenla CR Criuleni. Factori 9i riscuri

de coruplie nu se constatd.

Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate Ia aplicarea proiectului
Proiectul de decizie nu aduce atingere drepturilor ;i libertdlilor fundamentale ale

omului.

Analiza
detaliati a
factorilor
de risc Ei a
riscurilor

de
corupere

ale
proiectului

Pct._alin
Nu este aplicabil

Obiec{ii
Nu sunt

Recomandiri
Nu sunt

Factori de risc
Nu au fost
identificati

Riscuri de corup{ie
Nu sunt prezenli

Concluzia expertizei:
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice gi exclude orice element ce ar favoriza corupfia,

recomanddri pentru excluderea sau diminuarea efectelor acesteia nu au parvenit
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