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DECIZIE, NR.1/4

Din 05 martie2O2l

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din soldul disponibil al Consiliului raional Drochia

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea privind finantele publice
art. 4 alin. (3) din Legea privind descentralizarea administrativ5 nr. 43512006, in
art. 46 din Legea privind administra{ia public[ locald w. 43612006, cu modificdrile Ei completIrile
ulterioare, Legea w. 18112014 finantelor publice si responsabilitafli bugetar-fiscale, ordinului
Ministerului Finanfelor nr. 20812015 privind clasificatia bugetari, ordinului Ministerului
Finantelor w.20912015 cu privire la aprobarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea
si modificarea bugetului, Consiliul raional Drochia DECIDE:

1. Se confirmi soldul mijloacelor financiare, formate in urma executdrii bugetului raional pe
ant:J 2020, in sumS de 9616302,03 lei, inclusiv: 9597518,88 lei - Consiliul raional ,,Acliuni
generale", 18783,15 lei - Aparatul preEedintelui raionului, soldul la Proiectul ,,Imbundt6{irea
situatiei ecologice a bazinelor Prut qi Nistru, pentru imbundtdtirea sistemelor de epurare a apelor
uzatein oraqele Cernduli qi Drochia".

2. Se alocd 5465535,0 mii lei din soldul mijloacelor financiare, formate in urma executdrii
bugetului raional pe anul 2020, dup6 cum urmeazd;

2.1. 2393956,0 mii lei. Apar+tului presedintelui raionului, inclusiv:
- 300,0 mii lei, contribufie la efectuarea lucrdrilor de reparalie a sediilor qi amenajarea

teritoriului Secfiei Situafii Excepfionale Drochia;
- 25863410 lei, pentru frnalizarca elabordrii documentafiei tehnice de proiect, respectiv

80900,0 lei - servicii de elaborare a proiectului tehnic privind Protejarea Bisericii de lemn
Mdcdreuca, c. Cotova, raionul Drochia (lucr5ri de mdsurare, topografia, verificarea),177734,0lei
- servicii de elaborare a Proiectului tehnic privind amenajareaparcului ,,Poienita insorit6";

- 235,0 mii lei, pentru desfbqurarea activitdlilor sportive de cdtre AO FC ,,Speranta" or.
Drochia, in cadrul competifiei nalionale - Campionatul Republicii Moldova la fotbal DIVIZIA
,,A", Edi1iile2020-2021 (alocarea se va efectua inbaza documentelor justificative);

- 23222010lei, pentru procurarea medicamentelor qi produselor parafarmaceutice in scopul
asigurdrii serviciilor de calitate in Sectia COVID din cadrul IMSP ,,Spitalul raional Drochia
,,Nicolae Testemifanu";

- 181400,0 lei, pentru procurarea amesticurilor adaptive copiilor din grupa de risc, cu virsta
de pin[ la 1 an, din familiile social-vulnerabile la IMSP ,,Centrul de Sdndtate or. Drochia
,,Anatolie Manziuc";

- 15000 mii lei, pentru asigurarea bunei activitdli a postului de pompieri din s. Gribova;
- 131,6 mii lei, inclusiv, 62,0 mii lei pentru procurarea dispozitivului Stat Fax-3300

(analizator biochimic de laborator) la IMSP,,Centrul de SE"n6tate Gribova",69,6 mii lei, pentru
procurarea analizatorului hematologic automat BC-20s (sistem inchis) qi coagulometru automat
CA-02Ia IMSP ,,Centrul de Sdndtate Jarigrad";

- 12010 mii lei, IMSP ,,Spitalul raional Drochia ,,Nicolae Testemitanu", suport financiar
pentru asigurarea institufiei cu solulie antibacteriald pentru prelucrarea podelelor;
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- 120'0 mii lei, IMSP ,,Centrul de Sdndtate or. Drochia ,,Anatolie Manziuc", suport

financiar pentru asigurarea instituliei cu solufie antibacterial6 pentru prelucrarea podelelor;
- 110450,0 lei, pentru montarea sistemului de detecfie qi alarmare la incendiu la IP liceul

teoretic "B. P. Haqdeu" or. Drochia;
- 100,0 mii lei, IMSP ,,Spitalul raional Drochia o,Nicolae Testemifanu", pentru stimularea

donatorilor de singe, intru realizarea Programului nafional privind securitatea transfuzionalE qi

autoasigurarea jdrii cu produse sanguine pentru anii2017-2021;
- 9288010 lei, pentru achitarea suplimentului la salariul de funcfie a secretarului-

dactilograf, secretarului administrativ (in marime de 1,5 mie lei lunar fiecare), contabilului-casier,
qoferului (in mlrime de 500,0 lei lunar fiecare) din cadrul Aparatului preqedintelui raionului,
grldinarului (in marime de 1,5 mie lei lunar) qi muncitorului (in marime de 500,0 lei lunar) din
Serviciul de deservire a cl[dirilor subdiviziunilor Consiliului raional, pentru arntl202l;

- 5010 mii lei, contributie la participarea AO Clubul sportiv ,,Speranfa-Junior" - gcoala
sportivd, in Campionatul national de handb al, D evizia nalional[;

- 50,0 mii lei, contribulie la implementarea Proiectului ,,Creqterea
conqtientizare qi implicare a cetSfenilor cu privire la ameliorarea situali
monumentului hidrologic de inalt6 valoare" implementat in s. Cotova de
fernierilor din raionul Drochia";

- 4010 mii lei, pentru procurarea mobilierului
- 3915 mii lei, pentru achitarea lucrdrilor de

selectiv6 a terenurilor proprietate public6, formarea
cdtre SRL,,ALIONGEOCAD";

la IET,,Malig" din s. $al

- 30,0 mii lei, pentru organizarca qi desfbqurarea activitdtilor
participanlilor la acfiunile de lupt6 pentru apdrarea independenlei qi

ce lin de
integritatii teritoriale a

Republicii Moldova;
- 30,0 mii lei, pentru organizarea qi desfrqurarea activitdfilor ce lin de comemorarea

participanfilor de fizboi din Afganistan qi acordarea ajutoarelor financiare unice;
- 2510 mii lei, contribulie pentru dezvoltarea institulionald qi sporirea capacitdlii de atragere

a fondurilor externe Grupului de Actiune LocalS,,Valea Cuboltei";
- 25,0 mii lei, contributie pentru dezvoltarea institutionald qi sporirea capacitdlii de atragere

a fondurilor externe Grupului de Acfiune Locald ,,CaleaDropiei";
- 2167210lei, pentru achitarea serviciilor prestate in condiliile nocive, inclusiv: 12384,0 lei

- secretar-dactilograf, secretar-administrativ, specialiqtilor din Serviciul arhiv[, Aparatul
preqedintelui raionului, 9288,0 lei - angajatilor din Serviciul de deservire a clddirilor
subdiviziunilor Consiliului raional (deridicdtoare);

- 2010 mii lei, pentru efectuarea lucrSrilor de renovare a monumentului ostaqilor cdzu[i in
rdzboiul din Afganistan qi terenului adecent a acestuia;

- 1516 mii lei, pentru abonarea laziarul,,Functionarul public" - 100 exemplare;
- 1510 mii lei, pentru organizarea qi desfEqurarea actiunilor ce tin de comemorarea

participanlilor la lichidarea consecin(elor avariei de la Cernobil;
2.2. 1101028.0 mii lei. Sectiei constructii si gospodiria drumurilor, inclusiv:

- 360,0 mii lei, efectuarea lucrdrilor de reparalie capitald a acoperiqului clddirii IET din s.

Miciurin;
- 300,0 mii lei, efectuarea lucrdrilor de reparatie la nivelul V, la anexa cl[dirii Consiliului

raional;
- 219880,0 lei, pentru frnalizarea lucrdrilor de reparatie a clddirii IP ,,Muzeul de istorie,

etnografie qi artd Drochia";
- 171148,0 lei, constructia conductei de gaze nattrale qi conectarea Oficiului de S6nState

Nicoreni din cadrul IMSP,,Centrul de Sdndtate or. Drochia,,Anatolie Manziuc";
- 50,0 mii lei, pentru elaborarea qi verificarea devizelor in construclii, supravegherea

tehnicd a lucrdrilor executate;
2.3. 390.0 mii lei. Directiei invltlmint" tineret si sport (Directia educatie). inclusiv:

- 300,0 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor de transportare a elevilor, pind la 31 mai
2021:.

de
a

inventariere tehnic6, I
bunurilor imobile prin
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- 90,0 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor de formare profesionalI a cadrelor didactice

din institufiile publice de inv[t[mint;
2.4. 10.0 mii lei. Di.rectiei asistentil socialF si protectie a familiei. inclusiv:

- 7,0 mii lei, pentru acordarea ajutorului financiar unic doamnelor consilieri raionali, in
mdrime de 1000,0 lei, cu prilejul Zilei internafionale a femeii (Bacalim Svetlana, Conea Svetlana,
Chirioglo Ala, Furtuna Adelina, Morcov Tatiana, Alexeev Victoria, Foca Elena);

- 3r0 mii lei, acordarea premiilor consilierilor raionali, in leglturd cu marcarea zilelor de
nagtere jubiliare, in mSrime de 1000,0 lei (Manea Vitalie, Foca Elena, Gorbatiuc Ghenadie);

2.5. 57450.0 lei. Directiei culturl. tu,riqm. tineret si sport, inclusiv:
- 2445010 lei, pentru elaborarea docunemtafiei de proiect ,,Reconstrucfia acoperiqului

existent" la IP $coala de muzic6 pentru copii or. Drochia;
- 23,0 mii lei pentru procurarea costumelor de scend formafiunilor artistice cu titlul

onorific ,,Model": orchestrei de muzic[ populard ,,Cr[iqorii" (15,0 mii lei) qi formafiei vocal-
instrumentald,,Art-Soyuz Band" (8,0 mii lei);

- 10,0 mii lei, pentru procurarea mobilierului in s6lile de curs la IP $coala de arte plastice
or. Drochia;

2.6. 1513101.0 mii lei. unitltiilor a$ministr?tiv-teritoriale de nivelul unu. inclusiv:
- 300,0 mii lei, c. Hisnlqenii Noi, contributie la implementarea proiectului privind

iluminarea stradalE a comunei;
- 250,0 mii lei, c. Baroncea, contribufie la implementarea proiectului privind iluminarea

stradald a comunei;
- 250,0 mii lei, c. Palanca inclusiv: 150,0 mii lei, finantarea construcfiei a lC fintini de

min6, 50,0 mii lei pentru construclia unei fintini arteziene in c.Palanca gi 50,0 mii lei, rontribufie
la implementarea Proiectului privind iluminarea stradal[ a comunei;

- 200,0 mii lei, or. Drochia, contribufie la implementarea Proiectului ,,imbundt6{irea
serviciilor de alimentare cu apd gi canalizare in oraqul Drochia" finantat de Uniunea Europeand
prin intermediul GIZ - Agenfia de Cooperare InternafionalS a Germaniei in cadrul proiectului
,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova";

- 12510 mii lei, s. Mindic, contributie la implementwea Proiectului ,,Alimentarea cu ap6,
evacuarea apelor uzate" ;

- 10010 mii lei, s. Antoneuca, contribulie la implementarea proiectului privind iluminarea
stradald a localitafli;

- 100,0 mii lei, s. Gribova, contribufielagazifrcarea casei de cultur6 din localita;e;
- 90,0 mii lei, c. $uri, inclusiv: 75,0 mii lei, pentru reparafia blocului sanilar la IET

,,Ghiocel", 15,0 mii lei, contribufie la implementarea Proiectului privind procurarea atributelor
sportive pentru terenul de fitness in aer liber, implementat de cdtre grupul de iniliativd d:n s. $uri;

- 50,0 mii lei, s. Drochia, contribulie la anenajarea unui teren de joac6 pentru copii in
localitate;

- 48101,0 lei, s.Popeqtii de Jos, pentru acoperirea cheltuielilor legate de salarizarea
paznicilor de la fostul gimnaziu din localitate.

3. Soldul neutilizat al bugetului raional pe anul 2020,1a situalia din 05 martie 2021. constituie
4150767,03lei.

4. Se stabilegte, ci Directia finanle va asigura alocarea mijloacelor financiare pe mdsura
prezent[rii documentelor justificative.

5. Prezenta decizie intrd in vigoare la data semndrii, se publicd in Registrul de Stat a actelor
locale qi pe site-ul Consiliului raional Drochia.

Pre;edintele qedin{ei
Consiliului raional D Svetlana CONEA

Contrasemneazdz
Secretarul

Consiliului raional D Oxana GRIGORITA


