
Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional 

din  28 octombrie 2020 

  

1.Cu privire la acceptarea  transmiterii cu titlul gratuit a bunului imobil 

proprietate publică a UAT de nivelul I or.Ocnița în proprietatea publică UAT de 

nivelul II Ocnița. 

     Raportor:A.Carabeț, șef interimar Direcția Economie, Agricultură, Turism Relații 

Funciare și Cadastru; 

2. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 

2020. 

        Raportor:C.Gudima , șef direcție, direcția Finanțe 

3.Cu privire la adresarea către Guvernul Republicii Moldova, pentru  

transmiterea unui bun imobil. 

 Raportor: Eugen Șipcalov, vicepreședinte al raionului    

4.Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică 

         Raportor:A.Carabeț, șef interimar Direcția Economie, Agricultură, Turism 

Relații Funciare și Cadastru;                                              

5.Cu privire la acordarea unor împuterniciri președintelui raionului. 

Raportor: Eugen Șipcalov, vicepreședinte al raionului    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLICA MOLDOVA     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 5/1 

din  28 octombrie 2020 

 

Cu privire la acceptarea  transmiterii cu titlul gratuit  

a bunului imobil din proprietate publică a UAT de 

 nivelul I or.Ocnița în proprietatea publică UAT de nivelul II Ocnița 

 

În scopul îmbunătățirii  bazei tehnico-materiale a școlii sportive din orașul 

Ocnița, pentru amplasarea unui complex sportiv, cu instalarea a două terenuri artificiale 

de fotbal, în temeiul  prevederilor alin. (4) art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 

1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  în baza 

Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, articolele 9 alin. (2), 

lit.(b) și 14 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.121– XVI din 4 mai 2007 privind administrarea 

și deetatizarea proprietății publice, cu modificările și completările ulterioare, în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb 

de terenuri,  precum și în temeiul art. 43 (1) c); s); v) din Legea privind administrația 

publică locală Nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006, în temeiul  Deciziei nr.08/05 din 

06.10.2020  a Consiliului orășenesc Ocnița, Consiliul raional 

D E C I D E: 

1. Se acceptă transmiterea cu titlul gratuit a bunului imobil din proprietatea APL 

de nivelul I orașul Ocnița, cu numărul cadastral 6201101367, amplasat în 

intravilanul orașului sub construcții, cu suprafaţa totală de 1,4338 ha, din 

proprietatea publică a UAT de nivelui I or. Ocnița, în proprietatea publică a UAT 

de nivelul II Ocnița. 

2. Secretarul Consiliului raional dl Galușca Alexei, va asigura aducerea la 

cunoştinţa publică a prezentei decizii, prin publicare acesteia pe pagina web a 

Consiliului raional www.ocnita.md. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul amplasării în Registrul de Stat 

a Actelor Locale. 

4. Controlul executării prezentei Decizii, se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului, dl Șipcalov Eugen. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul  ședinței  Antonina Cebotari 

 

 

 

http://www.ocnita.md/


 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia nr. 5/1 din  28 octombrie   2020 

”Cu privire la acceptarea  transmiterii cu titlul gratuit a bunului imobil din 

proprietate publică a UAT de nivelul I or.Ocnița în proprietatea publică UAT de 

nivelul II Ocnița” 

 

La încheierea Acordului de colaborare  între Consiliul raonal Ocnița și 

Federația Moldovenească de Fotbal, referitor la amplasarea unui complex sportiv, cu 

instalarea a două terenuri artificiale de fotbal și deschiderea   claselor specializate de 

fotbal au fost  stipulate obligațiunile părților. Consiliul raional Ocnița  urmează să pună 

la dispoziție terenul pentru construcția stadioanelor- un teren destinat localității ca teren 

sub construcții din intravilanul orașului Ocnița.Conform planului urbanistic, terenul dat 

este liber pentru extinderea instituției sau extinderea orașului. Terenul are numărul 

cadastral 6201101367 cu o suprafață totală de 1,4338 ha  și este  înregistrat ca 

proprietatea publică a UAT de nivelui I a orașului Ocnița, raionul Ocnița ca domeniu 

public. 

 La ședința Consiliului raional  din 26 august 2020 prin decizia 4/8 ”Cu privire 

la adresarea către  Consiliul orășenesc Ocnița despre transmiterea  cu titlul gratuit a 

bunului imobil cu numărul cadastral 6201101.367-din proprietate publică a UAT de 

nivelul I or.Ocnița în proprietatea publică UAT de nivelul II Ocnița”, s-a solicitat 

transmiterea acestui teren,  în scopul dezvoltării sportului în teritoriul administrat și a 

îmbunătățirii  bazei tehnico-materiale a școlii sportive din orașul Ocnița 

  Prin Decizia nr.08/9505 din 06.10.2020  Consiliului orășenesc Ocnița a acceptat 

transmiterea terenului aferent, cu numărul cadastral 6201101367, amplasat în 

intravilanul orașului, sub construcții cu suprafaţa totală de 1,4338 ha, cu titlu gratuit, 

din proprietatea publică a UAT de nivelui I a orașului Ocnița, raionul Ocnița în 

proprietatea publică a UAT de nivelul II Consiliului Raional Ocnița în conformitate cu 

legea în vigoare.  

Consiliul raional urmează să accepte primirea acestui bun imobil. 

 

Șef interimar direcție Direcția economie, agricultură, 

 turism, relații funciare și cadastru                                                   A. Carabeț  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                           РАЙОНЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 5/2 

din  28 octombrie 2020 

Cu privire la modificarea  

deciziei privind aprobarea  

bugetului raional  

pe anul 2020  

 

 În temeiul art. 43 (1) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 28 

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

cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 172 din 19.12.2019, cu 

modificările ulterioare şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi 

modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 

24.12.2015, Consiliul raional  

 

DECIDE: 

 

1. Decizia „Cu privire la aprobarea bugetului raional Ocniţa pe anul 2020” nr. 6/9 din 

24.12.2019,  cu modificările operate prin decizia nr. 1/2 din 17.04.2020; nr. 2/1 din 

05.06.2020; nr. 3/9 din 01.07.2020 şi nr. 4/10 din 26.08.2020,  se modifică şi se 

completează, după cum urmeză:  

a) La punctul 1, cifrele „141784,1”;  „145103,0”  şi „-3318,9” se substituie 

respectiv cu cifrele „141859,2”;  „144962,8”  şi „-3103,6”. 

b) Anexa nr. 1  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 1, parte 

componentă la prezenta decizie. 

c) Anexa nr. 2  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 2, parte 

componentă la prezenta decizie. 

d) Anexa nr. 3  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 3, parte 

componentă la prezenta decizie. 

e) Anexa nr. 8  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 4, parte 

componentă la prezenta decizie. 

f) Anexa nr. 10  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 5, parte 

componentă la prezenta decizie. 

g) Anexa nr. 11  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 6, parte 

componentă la prezenta decizie. 

h) Anexa nr. 12  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 7, parte 

componentă la prezenta decizie. 

i) După Anexa nr. 12  se introduce anexa nr. 13 „Lista proiectelor finanţate din 

surse externe ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2020” , conţinutul căreia se 

prezintă în anexa nr. 8, parte componentă a prezentei decizii. 



2. Se alocă din fondul de rezervă 350,0 mii lei Primăriei orașului Otaci pentru 

coparticipare la lucrările de demolare a blocului locativ avariat de pe strada 

Prieteniei 153. 

3. Se pune în sarcina directorului L.T. „Mihail Sadoveanu” din or. Ocniţa să 

asigure, în limita locurilor disponibile, cazarea gratuită în căminul liceului a 

elevilor din alte localităţi, ce îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt din or. 

Ocniţa, precum şi alimentarea gratutită de trei ori pe zi a elevilor cazaţi în cămin 

şi înscrişi în secţiile de fotbal a Şcolii sportive Ocniţa și/sau în clasele 

specializate de fotbal ale liceului. Alimentarea urmează a fi asigurată reieşiind 

din norma financiară de 46,40 lei/zi, din contul mijloacelor alocate în buget în 

acest scop. 

4. Se pune în sarcina directorilor liceelor teoretice „Mihail Sadoveanu” și 

„Gheorghe Biruitorul” din or. Ocniţa să asigure cu dejunuri calde gratutie elevii 

cazaţi în cămin şi înscrişi în secţiile de fotbal a Şcolii sportive Ocniţa și/sau în 

clasele specializate de fotbal ale liceului „Mihail Sadoveanu”. Alimentarea 

urmează a fi asigurată reieşiind din norma financiară de 10,80 lei/zi, din contul 

mijloacelor economisite la alimentarea copiilor social vulnerabili în lunile 

martie-mai 2020, în baza listelor aprobate de Direcţia învăţămînt a Consiliului 

raional Ocniţa. 

5. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura dezagregarea modificărilor 

aprobate, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management 

financiar. 

6. Dl. Alexei Galuşca, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică, prin publicare pe pagina electronică oficială (ocnita.md), a prezentei 

decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.  

7. Preşedintele raionului dl Iurie Plopa, va asigura controlul executării  prezentei 

Decizii. 

8. Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării. 

 

       Preşedintele şedinţei                                                                   

 

 Secretarul  ședinței  Antonina Cebotari

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020  

 

„Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului raional pe anul 2020 
 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 141859,2 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   132371,8 

II. CHELTUIELI, total 2+3 144962,8 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   144146,0 

                          din care: cheltuieli de personal   95916,5 

                     Investiţii capitale, în total   816,8 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -3103,6 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 3103,6 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)    

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 -6,0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 -1176,9 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 7806,4 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 -3519,9 

 

Secretarul  ședinței                              Antonina Cebotari ” 

  

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

 „Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Componenţa veniturilor bugetului raional pe anul 2020 

 

Denumirea Cod  
Suma, mii 

lei 

I.Venituri,total  141859,2 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2826,6 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 660,0 

Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 70,1 

Taxe şi plăţi administrative 1422 60,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 2418,9 



Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 21,8 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 15,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 

II 

1911 132371,8 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul II 

1913 3415,0 

     
Secretarul  ședinței                                  Antonina Cebotari” 

 



Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020 conform clasificaţiei funcționale și 

pe programe 

Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli în total   144962,8 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1   

      Resurse, total   9189,5 

            Resurse generale 1 8774,5 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 415,0 

      Cheltuieli, total   9189,5 

Exercitarea guvernării 0301 5997,4 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 695,6 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1808,2 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 600,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 88,3 

Apărare naţională  2   

      Resurse, total   158,1 

            Resurse generale 1 158,1 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0,0 

      Cheltuieli, total   158,1 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 158,1 

Servicii în domeniul economiei 4   

      Resurse, total   15049,4 

            Resurse generale 1 14977,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 72,1 

      Cheltuieli, total   15049,4 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a 

economiei 5001 617,7 

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 598,9 

Politici şi management  în domeniul dezvoltării regionale si 

constructiilor  6101 504,7 

Dezvoltarea drumurilor 6402 119,8 

Dezvoltarea turismului 6602 12963,5 

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 

cadastrului 6901 244,8 

Ocrotirea săntăţii 7 0,0 

      Resurse, total   1500,7 

            Resurse generale 1 1500,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0,0 



      Cheltuieli, total   1500,7 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 360,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 1140,7 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8   

      Resurse, total   5038,1 

            Resurse generale 1 5006,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 31,8 

      Cheltuieli, total   5038,1 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 554,6 

Dezvoltarea culturii 8502 701,6 

Sport 8602 3491,7 

Tineret 8603 290,2 

Învăţămînt 9   

      Resurse, total   95105,5 

            Resurse generale 1 93027,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2078,1 

      Cheltuieli, total   95105,5 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1744,6 

Educație timpurie 8802 3196,9 

Învățămînt primar 8803 1646,2 

Învățămînt gimnazial 8804 50842,4 

Învățămînt liceal 8806 27988,6 

Servicii generale în educaţie 8813 1555,8 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 8116,0 

Curriculum 8815 15,0 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total   18921,5 

            Resurse generale 1 15522,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 3398,8 

      Cheltuieli, total   18921,5 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1420,9 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2683,1 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 14026,5 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 505,4 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 285,6 

 

       Secretarul Consiliului raional                                                               Alexei Galuşca” 

 

 

 

 

 



Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

 „Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Repartizarea  alocaţiilor din bugetul raional pentru ocrotirea sănătăţii  

pe instituţii şi destinaţii pe anul 2020 

 

Instituţia Destinaţia 
Suma, 

mii lei 

 
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății, din care: 

360,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Organizarea campaniilor de donare a sîngelui 

(IMSP Spitalul raional Ocniţa) 

100,0 

 
Asigurarea pruncilor pînă la 1 an din familii social 

vulnerabile cu hrană artificială, total, inclusiv: 

260,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Ocniţa) 

177,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Otaci) 

66,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Asigurarea pruncilor pînă la 1 an cu hrană artificială 

(IMSP Centrul de sănătate Frunză) 

17,0 

 

 
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 

ocrotirii sănătății 
1140,7 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a fîntînii arteziene a IMSP Spitalul raional 

Ocniţa 

152,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a saloanelor nr. 7, 6, 1 din Secţia Geriatrie 

a IMSP Spitalul raional Ocniţa 

90,1 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a soclului şi pereului blocului „A”a IMSP 

Spitalul raional Ocniţa 

138,5 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Procurarea echipamentului de protecţie şi substanţelor 

dezinfectante pentru combaterea răspîndirii infecţiei 

COVID-19  

183,1 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Procurarea aparatului de ventilare pulmonară pentru IMSP 

Spitalul raional Ocniţa  

372,0 

Aparatul Preşedintelui 

raionului Ocniţa 

Reparaţia capitală a acoperişului blocului „B” a IMSP 

Spitalul raional Ocniţa 

205,0 

    
       

Secretarul  ședinței                                              Antonina Cebotari” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

„Anexa nr. 10 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ocnița 

pe anul 2020  

 

Nr. 

d/o 

Nr. 

drumului 

Denumirea drumului Traseu 

(km) 

Lungimea 

tronsonului 

de reparat 

(km) 

Volumul 

alocațiilor 

în anul 

2020  (mii 

lei) 

Tipul 

lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 L-1 R11-1Drum de acces 

spre s. Lipnic 

0,00-

3+400 

3,400 623,00 Strat de 

egalizare 

2 L-2 Drum de acces spre or. 

Ocnița 

0,00 – 

2+409 

2,409 388,00 Strat de 

egalizare 

3 L-3 R11-Drum de acces 

spre or.Ocnita 

0,00 – 

4+116 

4,116 779,00 Strat de 

egalizare 

4 L-4 Vălcineț - G8 0,00 – 

9+250 

9,250 631,00 Strt de 

egalizare 

5 L-5 R8-Drum de acces spre 

s.Berezovca 

0,00 – 

2+400 

2,400 394,00 Strat de 

egalizare 

6 L-6 Ocnița-Naslavcea-

Lencauți 

0,00 – 

9+00 

9,000 783,00 Strat de 

egalizare 

7 L-6 Ocnița-Naslavcea-

Lencauți 

20+00-

25+00 

5,000 781,00 Strat de 

egalizare 

8 L-7 R11-drum de acces spre 

Muzeul;C.Stamati” 

0,00 – 

1+00 

1,000 67,06 Strat de 

egalizare 

 L-10 Drumul de acces spre s. 

Mihalașeni 

0,00-1+00 1,000 163,40 Proiectare 

9 L-10.1 Drum de acces spre 

Colegiul agroindustrial 

Gheorghe Răducan 

0,00 – 

2+600 

2+600 310,00 Strat de 

egalizare 

10 L-11 Grinauți Raia – Stația 

Rediu Mare 

0,00 – 

5+800 

5,800 632,00 Strat de 

egalizare 

11 L-12 G9-Drum de acces spre 

s.Rujnița 

0,00 – 

1+00 

1,000 405,94 Strat de 

egalizare 

12 L-13 R11 – Clocușna – 

frontiera cu Ucraina 

0,00 – 

10+050 

10,050 698,00 Strat de 

egalizare 

13 L-74.1 R 8.1 -  Unguri 0,00 – 

4+00 

4,000 395,00 Strat de 

egalizare 

14 L-14 Unguri-Otaci 0,00 – 

8+90 

8,900 2506,10 Reparaţie 

capitală  

15  Întreținerea permanentă 

a drumurilor și 

achiziționarea utilagului 

necesar 

  2717,00  

16  Întreținerea de iarnă a 

drumurilor 

  450,00  

 Total:    12723,5  

 

 

 

Secretarul  ședinței                                                        Antonina Cebotari ” 
 

 

 

 



 

Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

 „Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 
Bugetele instituţiilor de învăţămînt 

 preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, finanţate din bugetul raional pe anul 2020 

                                                                                                                                                                                                                     

(mii lei)    

Instituţia 

Total 
bugetul 

instituţiei 

inclusiv: 

Din contul 
transferurilor 
cu destinaţie 

specială 
pentru 

învăţîmînt  

Din contul 
resurselor 
colectate 

de instituţii 

Din contul 
resurselor cu 

caracter 
general ale 
bugetului 
raional 

1 2 3 4 5 

Învăţămîntul preşcolar 3196,9 3018,8 166,6 11,5 

Şcoala primară-grădiniţă Codreni 
841,3 789,0 48,6 3,7 

Şcoala primară-grădiniţă Frunză 
1045,0 995,2 46,7 3,1 

Gimnaziul-grădiniţă Calaraşeuca 1310,6 1234,6 71,3 4,7 

Învăţămîntul primar 1646,2 1633,8 0,0 12,4 

Şcoala primară-grădiniţă Codreni  
815,5 812,4 0,0 3,1 

Şcoala primară-grădiniţă Frunză 
830,7 821,4 0,0 9,3 

Învăţămîntul gimnazial 50842,4 48751,4 976,0 1115,0 

Gimnaziul Berezovca 1450,3 1380,9 42,5 26,9 

Gimnaziul Bîrnova 3619,6 3444,3 70,0 105,3 

Gimnaziul-grădiniţă Calaraşeuca 2663,8 2536,1 99,7 28,0 

Gimnaziul Corestăuţi 1833,4 1778,3 0,0 55,1 

Gimnaziul „Emil Loteanu” s. Clocuşna 3045,0 2994,0 0,0 51,0 

Gimnaziul Gîrbova 2904,8 2688,8 64,6 151,4 

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 2765,6 2721,9 0,0 43,7 

Gimnaziul Hădărăuţi 2547,6 2355,8 117,4 74,4 

Gimnaziul Lencăuţi 1234,4 1142,9 0,0 91,5 

Gimnaziul Mereşeuca 1989,9 1927,9 36,9 25,1 

Gimnaziul Mihălăşeni 1859,1 1830,7 0,0 28,4 

Gimnaziul Naslavcea 1733,8 1722,0 0,0 11,8 

Gimnaziul „Olga Cobăleanschi” s. Unguri 3003,5 2890,4 70,2 42,9 

Gimnaziul „Petru Zadnipru” s. Sauca 3534,2 3191,1 213,2 129,9 

Gimnaziul Rujniţa 4711,3 4533,5 110,0 67,8 

Gimnaziul “Ştefan cel Mare” s. Lipnic 2634,2 2552,5 0,0 81,7 

Gimnaziul Valcineţ 2825,0 2789,8 0,0 35,2 

Gimnaziul "Alexandru Gropa" s. Verejeni 1346,7 1324,6 4,0 18,1 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. Dîngeni 2433,1 2353,6 42,5 37,0 

Serviciul transport elevi 2707,1 2592,3 105,0 9,8 

Direcţia învăţămînt 0,0 0,0 0,0 0,0 



Învăţămîntul liceal 27988,6 26751,3 360,5 876,8 

Liceul “Constantin Stamati” s. Ocniţa 5665,1 5591,5 0,0 73,6 

Liceul “Gheorghe Biruitorul” or. Ocniţa 7556,4 7303,7 12,5 240,2 

Liceul “Mihai Eminescu” or. Otaci 6995,3 6748,6 55,0 191,7 

Liceul „Mihail Sadoveanu” or. Ocniţa 7771,8 7107,5 293,0 371,3 

Total pe raion 83674,1 80155,3 1503,1 2015,7 

   
       Secretarul Consiliului raional                                                               Alexei Galuşca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.7 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

„Anexa nr. 12 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 
Lista proiectelor de investiții capitale ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2020 

 

Denumirea 

Cod Suma, mii lei 

Org 2 F3 P2 P3 Total 

Inclusiv: 

Din 

transferu

ri cu 

destinaţie 

specială 

pentru 

cheltuieli 

capitale 

de la 

bugete de 

alt nivel 

Din restul 

veniturilor 

bugetului 

raional  

Construcţia acoperişului 

şarpant al cantinei Liceului 

teoretic „M. Sadoveanu” din 

or. Ocniţa, inclusiv lucrări de 

proiectare 13853 0922 8806 00319 102,2  102,2 

Construcţia acoperişului 

şarpant al Şcolii sportive 

Ocniţa, inclusiv lucrări de 

proiectare  10072 0812 8602 00319 99,7  99,7 

Construcţia fîntînii arteziene 

şi apeductului pentru Şcoala 

sportivă Ocniţa  10072 0812 8602 00319 25,0  25,0 

Modernizarea infrastructurii 

turistice prin construcţia 

drumului de acces către 

Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din s. 

Calaraşovca II 11609 0451 6402 00319 189,9  189,9 

Reconstrucţia stadionului 

Şcolii sportive Ocniţa  10072 0812 8602 00319 400,0  400,0 

Total      816,8  816,8 

 
 

                          Secretarul  ședinței                          Antonina Cebotari   ”            
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

„Anexa nr. 13 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/9 din 24 decembrie 2019  

 

 

Lista proiectelor finanţate din surse externe ale bugetului raional Ocniţa pe anul 2020 

 

Denumirea Cod Resurse,  

total   

(mii lei) 

Cheltuieli, 

total  

 (mii lei) Org1 F1-F3 P1P2 P3 

Proiectul „Fondul 

Granturilor Mici al 

Centrului de Informare 

pentru Autorităţile Locale 

din Republica Moldova” 

 

2312 

 

0473 

 

6602 

 

70178 

 

70,1 

 

70,1 

Total     70,1 70,1 

 

   Secretarul  ședinței                                                    Antonina Cebotari    ” 

            



Notă informativă la proiectul deciziei nr. 5/2 din 28 octombrie  2020 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ocniţa 

pe anul 2020” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea repartizării alocaţiilor bugetare pe 

instituţii de învăţămînt pentru acoperirea necesarului la cheltuieli de personal, la procurarea 

dezinfectanţilor, la procurarea unor mijloace fixe, precum şi redistribuirii între subprograme a unor 

alocaţii bugetare, ce nu vor fi valorificate pînă la finele anului.  

Astfel, se propune de majorat partea de venituri cu 70,1 mii lei, din contul granturilor încasate  

pentru proiecte finanţate din surse externe, în legătură cu implicarea Secţiei cultură într-un proect de 

dezvoltare a turismului. 

La partea de cheltuieli, bugetul se propune de micşorat cu 140,2 mii lei, în legătură cu 

diminuarea necesităţii de alocaţii bugetare pentru unele subprograme din cauza pandemiei COVID19. 

Cheltuielile de personal vor fi diminuate cu 893,9 mii lei, în legătură cu redistribuirea din 

mijloacelor rezervate pentru salarizare la procurarea dezinfectanţilor. 

Modificarea părţii de cheltuieli se repartizeză pe următoarele subprograme:  

 Subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării” – micşorare cu 100, mii lei în legătură cu 

neachitarea cotizaţiei la Euroregiunea Nistru.  

 Subprogramul 5001 „Politici şi management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a 

economiei” – majorare cu 5,0 mii lei din redistribuiri de la alte subprograme, pentr procurarea 

mijloacelor fixe. 

 Subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” – se redistribuie 50,1 mii lei de la proiectarea 

drumului spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului din Calaraşovca”, la lucrări de reparaţie 

capitală a drumului spre Mănăstire. 

 Subprogramul 6602 „Dezvoltarea turismului” – majorare cu 119,8 mii lei, inclusiv cu 49,7  mii 

lei din redistribuiri de la alte subprograme şi cu 70,1 mii lei din contul grantului primit de la 

donator pentru imlementarea proiectului de promovare a turismului în raion. 

 Subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” – 

micşorare cu 78,0 mii lei economisiţi în urma achiziţiilor de bunuri. 

 Subprogramul 8602 „Sport” – micşorare cheltuieli pe activităţi sportive cu 80,0 mii lei. 

 Subprogramul 8603 „Tineret” – micşorare cheltuieli pe activităţi pentru tineret cu 30,0 mii lei. 

 Subprogramul 8802 „Educaţie timpurie” – majorare cheltuieli cu 23,0 mii lei pentru procurarea 

dezinfectanţilor necesari activităţii în contextul pandemiei COVID-19.  

 Subprogramul 8803 „Învățămînt primar” – majorare cheltuieli cu 13,6 mii lei pentru procurarea 

dezinfectanţilor necesari activităţii în contextul pandemiei COVID-19.  

 Subprogramul 8804 „Învățămînt gimnazial” – micşorare alocaţii cu 1248,6 mii lei, în legătură cu 

redistribuirea la alte subprograme (educaţie timpurie, învăţămînt primar, învăţămînt liceal şi 

învăţămînt extraşcolar. 

 Subprogramul 8806 „Învățămînt liceal” – majorare cheltuieli cu 1133,3 mii lei din contul 

redistribuirii de la alte subprograme pentru asigurarea plăţii salariilor (645,3 mii lei), procurarea 

dezinfectanţilor (424,0 mii lei), reparaţii capitale (151,0 mii lei), asigurarea funcţionării 

căminului (32,4 mii lei, inclusiv 24,4 mii lei pentru cheltuieli de personal), salarizarea a două 

unităţi suplimentare de bucătar la cantina LT „M. Sadoveanu” în legătură cu alimentarea elevilor 

din cămin, ocupaţi în clasele specializate de fotbal şi în grupele de fotbal din Şcoala sportivă (8,5 

mii lei). 

 Subprogramul 8814 „Învățămînt extraşcolar” – majorare cheltuieli cu 92,2 mii lei în legătură cu 

restabilirea Şcolii de arte (84,5 mii lei) şi Şcolii muzicale (17,9 mii lei) a mijloacelor colectate de 

la părinţi în anul 2019 şi rămase în soldul bugetului raional, precum şi redistribuirea la alte 

subprograme a mijloacelor din TDS neutilizate la desfăşurarea olimpiadelor şcolare (-10,2 mii 

lei).  

 Subprogramul 8815 „Curriculum” – micşorare alocaţii cu 30,0 mii lei din TDS destinate 

desfăşurării examenelor, în legătură cu redistribuirea la alte subprograme (educaţie timpurie, 

învăţămînt primar, învăţămînt liceal şi învăţămînt extraşcolar. 

 

 

 

 



 

În urma modificărilor propuse, se modifică veniturile, cheltuielile, soldul bugetar şi sursele de 

finanţare ale bugetului raional, precum şi bugetele instituţiilor de învăţămînt. Modificările sînt 

reflectate în Tabelul nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5 la nota informativă. Structura bugetelor instituţiilor 

de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial şi liceal se prezintă în tabelul nr. 6 la nota informativă 

  

 În urma modificărilor enumerate mai sus, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 

nr. 1; nr. 2; nr. 3; nr. 5; nr. 6; nr. 8; nr. 11 şi nr. 12 din decizia nr 6/9 din 24.12.2019 „Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pe anul 2020”.  

 

 Şeful direcţiei finanţe                                                                       C. Gudima 

 

Tabelul 1 la nota informativă: 

 

Modificarea indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional pe anul 2020 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modific

area 

Suma 

modificată 

I. VENITURI, total 1 141784,1 75,1 141859,2 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  132371,8   132371,8 

II. CHELTUIELI, total 2+3 145103 -140,2 144962,8 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total  144236,1 -90,1 144146,0 

                          din care: cheltuieli de personal  96810,4 -893,9 95916,5 

                     Investiţii capitale, în total  866,9 -50,1 816,8 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -3318,9 215,3 -3103,6 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 3318,9 -215,3 3103,6 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)  0   0,0 

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în 

interiorul ţării 

415 -6 

  

-6,0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și 

bugetele locale 

561 -1176,9 

  

-1176,9 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 7806,4   7806,4 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 -3304,6 -215,3 -3519,9 

 

Tabelul 2 la nota informativă: 

Modificarea veniturilor bugetului raional pe anul 2020 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare Modificarea 

Suma 

modificată 

I.Venituri,total   141784,1 75,1 141859,2 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2826,6   2826,6 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 660,0   660,0 

Granturi capitale primite de la organizaţiile 

internaţionale 1322 

  70,1 70,1 

Taxe şi plăţi administrative 1422 60,0   60,0 



Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de 

către instituţiile bugetare 
1423 2413,9 

5,0 2418,9 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 
21,8 

  21,8 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 15,0   15,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 
1911 132371,8 

  132371,8 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de 

stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 
1913 3415,0 

  3415,0 

 

 

Tabelul 3 la nota informativă: 

 

Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional 

 conform clasificaţiei funcționale și pe program pe anul 2020 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modific

area 

Suma 

modificată 

     Cheltuieli în total   145103,0 -140,2 144962,8 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1       

      Resurse, total   9289,5 -100,0 9189,5 

            Resurse generale 1 8874,5 -100,0 8774,5 

            Resurse colectate de autorități/instituții 

bugetare 2 415   415,0 

      Cheltuieli, total   9289,5 -100,0 9189,5 

Exercitarea guvernării 0301 6097,4 -100,0 5997,4 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 695,6   695,6 

Politici şi management în domeniul bugetar-

fiscal 0501 1808,2   1808,2 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 0802 600   600,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 88,3   88,3 

Apărare naţională  2       

      Resurse, total   118,1 40,0 158,1 

            Resurse generale 1 118,1 40,0 158,1 

            Resurse colectate de autorități/instituții 

bugetare 2 0   0,0 

      Cheltuieli, total   118,1 40,0 158,1 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 118,1 40,0 158,1 

Servicii în domeniul economiei 4       

      Resurse, total   14924,6 124,8 15049,4 

            Resurse generale 1 14922,6 54,7 14977,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții 

bugetare 2 2,0 70,1 72,1 

      Cheltuieli, total   14924,6 124,8 15049,4 

Politici şi management în domeniul 

macroeconomic și de dezvoltare a economiei 5001 612,7 5,0 617,7 

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 598,9   598,9 



Politici şi management  în domeniul dezvoltării 

regionale si constructiilor  6101 504,7   504,7 

Dezvoltarea drumurilor 6402 12963,5 119,8 119,8 

Dezvoltarea turismului 6602     12963,5 

Politici şi management în domeniul geodeziei, 

cartografiei şi cadastrului 6901 244,8   244,8 

Ocrotirea săntăţii 7 0   0,0 

      Resurse, total   1578,7 -78,0 1500,7 

            Resurse generale 1 1578,7 -78,0 1500,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții 

bugetare 2 0,0   0,0 

      Cheltuieli, total   1578,7 -78,0 1500,7 

Programe naționale și speciale în domeniul 

ocrotirii sănătății 8018 360,0   360,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății 8019 1218,7 -78,0 1140,7 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8       

      Resurse, total   5148,1 -110,0 5038,1 

            Resurse generale 1 5116,3 -110,0 5006,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții 

bugetare 2 31,8   31,8 

      Cheltuieli, total   5148,1 -110,0 5038,1 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 554,6   554,6 

Dezvoltarea culturii 8502 701,6   701,6 

Sport 8602 3571,7 -80,0 3491,7 

Tineret 8603 320,2 -30,0 290,2 

Învăţămînt 9       

      Resurse, total   95122,5 -17,0 95105,5 

            Resurse generale 1 93044,4 -17,0 93027,4 

            Resurse colectate de autorități/instituții 

bugetare 2 2078,1   2078,1 

      Cheltuieli, total   95122,5 -17,0 95105,5 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1744,6   1744,6 

Educație timpurie 8802 3173,9 23,0 3196,9 

Învățămînt primar 8803 1632,6 13,6 1646,2 

Învățămînt gimnazial 8804 52091 -1248,6 50842,4 

Învățămînt liceal 8806 26855,3 1133,3 27988,6 

Servicii generale în educaţie 8813 1555,8   1555,8 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 8023,8 92,2 8116,0 

Curriculum 8815 45,5 -30,5 15,0 

Protecţia socială 10       

      Resurse, total   18921,5 0,0 18921,5 

            Resurse generale 1 15522,7 0,0 15522,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții 

bugetare 2 3398,8   3398,8 



      Cheltuieli, total   18921,5 0,0 18921,5 

Politici şi management în domeniul protecţiei 

sociale 9001 1420,9   1420,9 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2683,1   2683,1 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi 

speciale  9010 14026,5   14026,5 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 505,4   505,4 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 285,6   285,6 

 

Tabelul 4 la nota informativă: 

Mijloace repartizate suplimentar instituţiilor de învăţămînt în anul 2020 

Instituţia 
Total pe 

an 

Mijloace repartizate suplimentar instituţiilor de învăţămînt în anul 2020 

Decizia 5/_ din __11.2020 

din 
TDS 

pentru 
doare 

şi 
reparaţ

ii 
capital

e 

Din TDS 
la 

majorar
e 

cheltuiel
i de 

personal 

Din 
TDS 
pentr

u 
cămi

n 

Din 
resur
se cu 
carac

ter 
gene
ral 

pentr
u 

salari
zare 
bucăt
ari la 
fotbal

işti 

Din 
TDS 
pentr

u 
alime
ntaie 
cl. I-
IV 

Din 
TDS 
comp
ensaţii 
cadru 
didacti

c 

Din 
TDS 

pentru 
procur

are 
dezinf
ectant 

Din 
resurse 

cu 
caracter 
general 
pentru 

alimenta
rea 

gratuită 
a 

elevilor 
din 

secţiile 
de fotbal 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Învăţămîntul preşcolar 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0  

Şcoala primară-grădiniţă 
Codreni 7,4             7,4   

 

Şcoala primară-grădiniţă 
Frunză 6,2             6,2   

 

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 9,4             9,4   

 

Învăţămîntul primar 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0  

Şcoala primară-grădiniţă 
Codreni  6,2             6,2   

 

Şcoala primară-grădiniţă 
Frunză 7,4             7,4   

 

Învăţămîntul gimnazial -1248,6 608,3 -2380,2 0,0 0,0 -24,3 -24,0 571,6 0,0  

Gimnaziul Berezovca 16,8             16,8    

Gimnaziul Bîrnova 77,7 31,9           45,8    

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 263,9 31,9 202,0         30   

 

Gimnaziul Corestăuţi 20,0             20    

Gimnaziul „Emil Loteanu” s. 
Clocuşna 150,8 108,0           42,8   

 

Gimnaziul Gîrbova 22,2             22,2    

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 308,8   277,0         31,8    

Gimnaziul Hădărăuţi 63,6 32,0           31,6    

Gimnaziul Lencăuţi 134,5   124,1         10,4    

Gimnaziul Mereşeuca 169,8   149,2         20,6    

Gimnaziul Mihălăşeni 193,1   169,5         23,6    

Gimnaziul Naslavcea 21,1 8,5           12,6    

Gimnaziul „Olga 
Cobăleanschi” s. Unguri 34,0             34   

 

Gimnaziul „Petru Zadnipru” 
s. Sauca 163,2 119,0           44,2   

 



Gimnaziul Rujniţa 491,5   422,5         69    

Gimnaziul “Ştefan cel 
Mare” s. Lipnic 35,6             35,6   

 

Gimnaziul Valcineţ 92,7   55,7         37    

Gimnaziul "Alexandru 
Gropa" s. Verejeni 43,6   29,6         14   

 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. 
Dîngeni 202,5   172,9         29,6   

 

Serviciul transport elevi 277,0 277,0                

Direcţia învăţămînt -4031,0   -3982,7     -24,3 -24,0 0    

Învăţămîntul liceal 1133,3 151,0 645,3 32,4 8,5 0,0 0,0 424,0 -127,9  

Liceul “Constantin Stamati” 
s. Ocniţa 704,6 151,0 475,4         78,2   

 

Liceul “Gheorghe Biruitorul” 
or. Ocniţa 288,5   169,9         118,6   

 

Liceul “Mihai Eminescu” or. 
Otaci 110,8             110,8   

 

Liceul „Mihail Sadoveanu” 
or. Ocniţa 29,4     32,4 8,5     116,4 -127,9 

 

Total pe raion -78,7 759,3 -1734,9 32,4 8,5 -24,3 -24,0 1032,2 -127,9  
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Tabelul 5 la nota informativă: 

Structura bugetelor instituţiilor de învăţămînt din subordinea Consiliului raional Ocniţa pe anul 2020 

Instituţia 

Total 

bugetul 
instituţie

i 

inclusiv: 

  

Mijloac

e 

calculat
e 

confor

m 
formule

i din 

transfer
uri 

categori

ale 

Mijloace repartizate din componenta raională Mijloa

ce 

repartiz
ate din 

fondul 

educaţi
e 

incluzi

ve 

Mijloace din contul altor transferuri pentru 

învăţămînt, cu excepţia celor categoriale 

Mijloace 

pentru 

alimentaţia 
elevilor 

claselor V-

VI din 
familii 

social-

vulnerabile 

Resursele 

atrase de 

instituţii 
din 

prestarea 

serviciilor 
contra 

plată,  

chirie şi 
donaţii 

Mijloacele 

alocate din 

contul 
resurselor cu 

caracter 

general 

Mijloace pentru 

alimentaţia 

elevilor cazaţi 
în cămin şi 

înscrişi în 

secţiile de fotbal 
a Şcolii sportive 

şi clase 

specializate de 
fotbal Pentru 

procurări 

mijloace 
fixe şi 

reparaţii 

capitale 

Pentru 

transpo

rtarea 
elevilor 

Pentru 

acoperi

rea  
deficitu

lui 

Pentru 

compens

area 
cheltuieli

lor de 

deplasare 
cadrelor 

didactice 

 

Mijloa

ce 

pentru 
aliment

aţia 

copiilo
r de 

clasele       

I-IV 

Mijloace 

pentru 

studierea 
limbilor 

minorităţi

lor 
naţionale 

Mijloace 

pentru 

funcţiona
rea 

instituţiei 

Comensa

ţii băneşti 

anuale 
personalu

lui 

didactic 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Învăţămîntul preşcolar 3196,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3018,8 0,0 0,0 166,6 11,5 0,0  

Şcoala primară-grădiniţă Codreni 
841,3                 789,0     48,6 3,7   

 

Şcoala primară-grădiniţă Frunză 

1045,0                 995,2     46,7 3,1   

 

Gimnaziul-grădiniţă Calaraşeuca 1310,6                 1234,6     71,3 4,7   
 

Învăţămîntul primar 1646,2 872,0 0,0 0,0 662,0 1,7 0,0 66,5 0,0 13,6 18,0 0,0 0,0 12,4 0,0  

Şcoala primară-grădiniţă Codreni  
815,5 360,8     408,7 1,00   27,70   6,2 8,00     3,1   

 

Şcoala primară-grădiniţă Frunză 
830,7 511,2     253,3 0,70   38,80   7,4 10,00     9,3   

 

Învăţămîntul gimnazial 50842,4 36887,2 1452,7 1615,3 1858,6 62,0 1020,1 1750,5 407,8 3187,2 510,0 264,0 976,0 851,0 0,0  

Gimnaziul Berezovca 1450,3 847,9     461,60     40,6   16,8 14,0 12,9 42,5 14,0    

Gimnaziul Bîrnova 3619,6 2738,7 353,8     1,50 104,10 138,5   77,7 30,0 22,2 70,0 83,1    
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Gimnaziul-grădiniţă Calaraşeuca 2663,8 2037,7 91,9     7,10   99,7   267,7 32,0 7,4 99,7 20,6   
 

Gimnaziul Corestăuţi 1833,4 1551,0     19,30 4,00 97,70 68,3   20,0 18,0 7,4   47,7    

Gimnaziul „Emil Loteanu” s. 
Clocuşna 3045,0 2608,9       3,00 45,90 151,4   150,8 34,0 24,0   27,0   

 

Gimnaziul Gîrbova 2904,8 1675,1 307,0   542,00 5,50 41,30 75,7   22,2 20,0 11,1 64,6 140,3    

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 2765,6 2141,5         68,90 94,2   389,3 28,0 22,2   21,5    

Gimnaziul Hădărăuţi 2547,6 2063,7         113,10 79,4   63,6 36,0 9,2 117,4 65,2    

Gimnaziul Lencăuţi 1234,4 868,6           29,5   226,8 18,0 5,5   86,0    

Gimnaziul Mereşeuca 1989,9 1447,6       1,50 94,00 64,6   306,2 14,0 9,2 36,9 15,9    

Gimnaziul Mihălăşeni 1859,1 1509,7       2,50 47,80 49,9   202,8 18,0 16,6   11,8    

Gimnaziul Naslavcea 1733,8 951,3     663,30 4,70 34,10 29,5   21,1 18,0 5,5   6,3    

Gimnaziul „Olga Cobăleanschi” s. 
Unguri 3003,5 2167,5     172,40 10,50 47,80 96,0 326,2 34,0 36,0 20,3 70,2 22,6   

 

Gimnaziul „Petru Zadnipru” s. Sauca 3534,2 2738,7         104,10 155,1   163,2 30,0 20,3 213,2 109,6   
 

Gimnaziul Rujniţa 4711,3 3673,4       3,20 108,40 205,0   491,5 52,0 27,7 110,0 40,1    

Gimnaziul “Ştefan cel Mare” s. 

Lipnic 2634,2 2310,3       2,60 52,10 121,9   35,6 30,0 3,7   78,0   
 

Gimnaziul Valcineţ 2825,0 2453,1       4,90 13,00 114,5 81,6 92,7 30,0 11,1   24,1    

Gimnaziul "Alexandru Gropa" s. 

Verejeni 1346,7 1116,7       8,80   55,4   125,7 18,0 11,1 4,0 7,0   
 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. Dîngeni 2433,1 1985,8       2,20 47,80 81,3   202,5 34,0 16,6 42,5 20,4   
 

Serviciul transport elevi 2707,1   700,0 1615,3           277,0     105,0 9,8    

Direcţia învăţămînt                               

Învăţămîntul liceal 27988,6 23274,8 269,6 0,0 0,0 43,3 375,2 1274,3 0,0 1244,1 270,0 94,1 360,5 733,5 49,2  

Liceul “Constantin Stamati” s. Ocniţa 5665,1 4387,4       6,60 188,50 253,0   696,0 60,0 20,3   53,3   
 

Liceul “Gheorghe Biruitorul” or. 
Ocniţa 7556,4 6360,7 134,7     4,50 104,10 323,2   288,5 88,0 33,2 12,50 207,0   

 

Liceul “Mihai Eminescu” or. Otaci 6995,3 6049,1       18,40 82,60 413,7   110,8 74,0 35,1 55,00 156,6   
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Liceul „Mihail Sadoveanu” or. Ocniţa 7771,8 6477,6 134,9     13,80   284,4   148,8 48,0 5,5 293,00 316,6 49,2 
 

Total pe raion 83674,1 61034,0 1722,3 1615,3 2520,6 107,0 1395,3 3091,3 407,8 7463,7 798,0 358,1 1503,1 1608,4 49,2  

 

 

 Secretarul  ședinței                                               Antonina Cebotari”
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REPUBLICA MOLDOVA     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 5/3 

din 28 octombrie  2020 

 

Cu privire la adresarea către Guvernul Republicii Moldova, 

pentru  transmiterea unui bun imobil. 

 

În scopul  realizării unor oportunități economice ale raionului, în conformitate 

cu art. 43 (l), (2) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006, în temeiul art. 8 alin.(6) a Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999, Cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ- teritoriale, Legea nr.121– 

XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu 

modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului 

nr.1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, Consiliul raional  

DECIDE: 

1.Se intervine către Guvernul Republicii Moldova cu propunerea de a transmite din 

proprietatea publică  a statului cu titlu gratis, în proprietatea publică a unității 

administrativ teritoriale de nivelul II Ocnița :  

- teren cu nr. cadastral 6201106222, cu  suprafață de (4,6685ha), valoarea estimativă 

269.315 lei;    

- clădire administrativă cu nr. cadastral 6201106222.01, cu  suprafață de 1803,40m2 

valoarea estimativă 844,860 lei;    

  - construcție de învățămînt și educație cu nr. cadastral 6201106222.02, cu suprafața 

de 762,00m2  ,valoarea estimativă 632,117 lei; 

  - construcție de învățămînt și educație cu nr. cadastral 6201106222.03, cu o 

suprafață de 959.40m2 , valoarea estimativă 676,736 lei; 

 - construcție auxiliară cu nr. cadastral 6201106222.04 cu o suprafață de 359.80m2 

, valoarea estimativă 75,135 lei; 

 - construcție auxiliară cu nr. cadastral 6201106222.05 cu o suprafață de 340.10m2 

, valoarea estimativă 89,470 lei; 

 - construcție accesorie auxiliară cu nr. cadastral 6201106222.06 cu o suprafață de 

398.70m2 , valoarea estimativă 135,766 lei; 
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 - bun imobil cu nr. cadastral 6201106222.07- nu este înregistrat; 

 - construcție cu destinație comunală auxiliară cu nr. cadastral 6201106222.08 cu o 

suprafață de 68,50m2 , valoarea estimativă 201,60 lei, amplasată în or. Ocnița str.50 

ani ai Biruinței, 204. 

2. Prezenta Decizie, urmează a fi plasată  pagina web Consiliului raional. 

www.ocnita.md. 

   

Președintele ședinței  

 

Secretarul  ședinței                                          Antonina Cebotari 

Contrasemnat:  

 

E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului 

C. Gudima- șef direcție, Direcția Finanțe 

A. Carabeț – șef interimar al Direcţiei EATRFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocnita.md/
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Notă informativă 

la decizia nr.5/3 din 28 octombrie 2020 

Cu privire la adresarea către Guvernul RM, 

pentru  transmiterea unui bun imobil. 

 

   Către administrația raionului au parvenit solicitări ale oamenilor de afaceri, care 

au intenția de a deschide activități economice  în teritoriul administrat. Administrația 

raionului nu despune de imobil ce ar satisface cerințele întreprinzătorilor. 

   Imobilul solicitat este amplasat la periferia or. Ocnița, căile de acces sunt 

satisfăcătoare, zgomotul în urma activităților nu afectează sectorul locativ. 

   Din momentul încetării activității școlii profesionale-tehnice, imobilul nu este 

utilizat și ca urmare devine tot mai puțin atractiv din punct de vedere economico- 

social. 

Se propune de a înainta adresare către Guvernul RM, pentru  transmiterea  acestui 

bun imobil. 

 

 

 

 

Vicepreședinte al raionului                                                  Eugen Șipcalov 
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REPUBLICA MOLDOVA     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(Proect) 

DECIZIA № 5/4 

din 28 octombrie 2020 

 

Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare 

a terenului proprietate publică 

 

  În scopul asigurării implimentării proiectului de reabilitare și modernizare a  

infrastructurii rutiere către mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” din s. 

Calarașovca cu suportul ADR Nord,  în conformitate cu art. 16 din Legea nr.29 din 

05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, în temeiul art.43 p.1, lit.g, p.2 

din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

raional Ocniţa 

 

DECIDE: 

 

1.  Se acceptă iniţierea lucrărilor de delimitare selective a terenului proprietate 

publică a UAT com.Calaraşovca, sectorul 6214104, cu o suprafaţă totală 0,9800 ha, 

categoria de destinaţie III.2.3 «Terenurile destinate industriei, transportului, 

telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale de nivelul II, terenurile destinate transportului rutier» alte 

terenuri de domeniul public, modul de folosinţă – sub drumuri. 

2. Preşedintele raionului Ocniţa, dl Plopa Iurie v-a asigura executarea lucrărilor de 

delimitare, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi după întocmirea setului de 

documente le va prezenta Consiliului raional spre aprobare. 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul  ședinței                                                   Antonina Cebotari 

Contrasemnat:  

C. Gudima- șef direcție, Direcția Finanțe 

A. Carabeț – șef interimar al Direcţiei EATRFC 
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Notă informativă 

la decizia nr.5/4 din 28 octombrie 2020 

”Cu privire la iniţierea lucrărilor  

de delimitarea terenului proprietate publică” 

 

 

Proiectul deciziei " Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului 

proprietate publică” a fost elaborat de Direcţia economie,  agricultură, turism, relaţii 

funciare  şi cadastru în conformitate cu art. 16 din Legea nr.29 din 05.04.2018 

privind delimitarea proprietării publice, în temeiul art.14. p. 2) (b) din Legea nr. 436 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi pentru implimentarea 

proiectului de reabilitare şi modernizare infrastructurii rutiere către Mănăstirea 

“Adormirea Maicii Domnului” din satul Calaraşovca și susţinut de ADR Nord. 

Terenurile ce sunt incluse în proiectul dat sunt terenuri ale UAT de 

nivelul II formate din 2 porţiuni:  

 prima este o porţiune din terenul cu numărul cadastral 

6214104179-mod de folosinţă sub drum (anexa1)  

 a doua portiune care nu dispune de număr cadastral, mod de 

folosinţă de sub drum şi uneşte Mănăstirea cu terenul de drum 

6214104179,  

Porţiunea a doua trebuie delimitată şi inregistrată la SCT Ocniţa, 

pentru ca proiectul să deruleze în întregime cu doua porţiuni de drum. Pentru 

a efectua delimitarea selective a terenului sus numit trebuie de respectat 

procedura legislativă, prima din care este iniţierea lucrărilor de delimitare 

selectivă. 

                                                                                     Anexa1 

                                                      
 

Șef interimar al Direcţiei EATRFC                              Adelina Carabeţ 
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REPUBLICA MOLDOVA     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

Decizie nr. 5/5 

din  28 octombrie 2020 

 

Cu privire la acordarea unor 

 împuterniciri președintelui raionului 

 

   În scopul soluționării operative a problemelor legate de chemarea în instanțele de 

judecată, în urma adoptării actelor de ordin general și personal emise de 

subdiviziunile consiliului raional, în conformitate cu art. 43 (l), art.53 (2) al Legii 

privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul 

raional, 

DECIDE: 

 

1.Se deleghează președintelui raionului dreptul de desemnare a reprezentantului 

subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional în instanța de judecată, în 

litigiile privind legalitatea actelor adoptate. 

2.Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul amplasării în Registrul de Stat a 

Actelor Locale. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul  ședinței                                              Antonina Cebotari 

Contrasemnat:  

Iulia Flocea  specialist principal 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

La decizie nr. 5/5 din  28 octombrie 2020  

”Cu privire la acordarea unor împuterniciri președintelui raionului” 

   

   În activitate  executivului raional apar  cazuri, când reprezentanţii din partea 

Consiliului raional, împuterniciţi  să apere interesele Consiliului raional  în instanţă, 

cad sub incidenţa legislaţiei cu privire la conflictul de interese ori  în alte cazuri de 

excepție când nu pot realiza apărarea. 

În conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. m) din Legea nr.436 din 28 decembrie 

2006, privind administraţia publică locală,  pentru a evita asemenea  cazuri, se 

propune împuternicirea  dl Iurii Plopa, preşedinte al raionului, să semneze contracte 

pentru apărarea intereselor Consiliului raional în instanţele de judecată de toate 

nivelele, să exercite în numele reprezentantului toate actele procedurale la 

judecătoria Edineţ, Curtea de Apel Bălţi, Curtea Supremă de Justiţie, de a strămuta 

pricina la o judecată arbitrală, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite 

împuternicirile unei alte persoane, de a semna cereri, apeluri, recursuri, de a ataca 

hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amâna sau eşalona 

executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire. 

 

 

Vicepreședinte al raionului  Eugen Șipcalov 


