
 

 

Ordinea de zi 

a ședinței extraordinare a Consiliului raional  

din 20 august 2021 

1. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între autoritatea publică locală de 

nivelul doi Ocniţa şi autoritatea publică locală de nivelul unu Calaraşovca. 

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția finanțe 

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

2021. 

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția finanțe 

3. Cu privire la modificarea deciziei nr.6/9 din 14 decembrie 2020. 

Raportor: A. Carabeț – șef direcție, Direcția economie, agricultură, turism, 

relații funciare și cadastru 

4. Cu privire la transmiterea în gestiune a unei unități de transport. 

Raportor: G. Zalevscaia – vicepreședinte al raionului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

REPUBLICA MOLDOVA             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 5/1 

din 20 august 2021 

 

Cu privire la aprobarea acordului de cooperare 

între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa 

şi autoritatea publică locală de nivelul unu Calaraşovca 

 

Pornind de la necesitatea urgentă de a efectua lucrări de reparaţie capitală a 

acoperişului sălii festive a gimnaziului-grădiniţă Calaraşovca, care este în stare 

avariată şi pune în pericol viaţa şi sănătatea copiilor şi angajaţilor din această 

instituţie, ţinînd cont de posibilităţile limitate ale autorităţilor publice locale de 

nivelul doi din raionul Ocniţa în soluţionarea acestei probleme, dar şi de 

disponibiliatea autorităţii publice locale de nivelul unu Calaraşovca de a contribui 

la soluţionarea problemei, fiind şi proprietar al clădirii respective, dar şi avînd în 

vedere că în bugetul de stat au fost aprobate transferuri capitale cu destinaţie 

specială către bugetul local de nivelul doi pentru soluţionarea acestei probleme,  în 

temeiul art. 43,  alin. (1), lit. t) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional  

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de cooperare între autoritatea publică locală de nivelul 

unu Calaraşovca şi autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa privind 

efectuarea reparaţiei capitale a acoperişului sălii festive din Gimnaziul-

grădiniţă Calaraşovca. 

2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului, d-l Iurie Plopa, să semneze 

Acordul de cooperare respectiv din partea Consiliului raional. 

3. Se pune în sarcina Preşedintelui raionului d-l Iurie Plopa să asigure 

implementarea prevederilor Acordului.  

 

Preşedintele şedinţei                                                           ____________ 

 

Secretarul ședinței  

 

 

  



 

 

Anexă 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/1 din 20 august 2021 

 

 

Acord de cooperare 

între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa 

şi autoritatea publică locală de nivelul unu Calaraşovca 

privind efectuarea reparaţiei capitale a acoperişului sălii festive din 

Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 

 

 

„____” __________ 2021                                                                            or. Ocniţa 

 

Preambul 

 

Noi, reprezentanţii autorităţilor publice locale ale: 

Comunei Calaraşovca, reprezentat prin dl Primar Papuşa Vasilii şi 

raionului Ocniţa, reprezentat prin dl Preşedinte al raionului Plopa Iurie, 

ţinînd cont de necesitatea urgentă de a efectua lucrări de reparaţie capitală a 

acoperişului sălii festive a gimnaziului-grădiniţă Calaraşovca, care este în stare 

avariată şi pune în pericol viaţa şi sănătatea copiilor şi angajaţilor din această 

instituţie, 

avînd drept scop păstrarea integrităţii bunurilor publice şi asigurarea desfăşurării 

în siguranţă a procesului educaţional şi de alimentaţie a elevilor şi copiilor din 

gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca, 

considerînd cooperarea între autorităţile publice locale drept un instrument util şi 

oportun de dezvoltare a serviciilor publice locale şi a infrastructurii de utilităţi 

administrate, 

dispunînd fiecare în parte de resurse financiare limitate, unirea cărora oferă 

posibilitate de a soluţiona probleme de interes comun,  

avînd în vedere că reparaţia capitală a acoperişului sălii festive a gimnaziului-

grădiniţă Calaraşovca va permite asigurarea alimentării în siguranţă a elevilor şi 

copiilor în cantina situată sub sala festivă, 

în conformitate  cu prevederile Articolului 5 al Legii privind descentralizarea 

administrativă nr. 435 din 28.12.2006, Articolelor 14, alin.(2), lit. j) şi 43, alin.(1), 

lit. t) ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, 

semnăm Acordul de cooperare privind efectuarea reparaţiei capitale a 

acoperişului sălii festive din Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca  

 

CAPITOLUL I. Obiectul acordului de cooperare 



 

 

Art.1. Prezentul acord stabilește: 

a) drepturile și obligațiile părților în organizarea contractării, efectuării şi finanţării 

lucrărilor de reparaţii capitale a acoperişului sălii festive din gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşovca; 

b) obligațiile financiare ale părţilor semnatare. 

Art. 2. Părțile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului 

și se obligă să acționeze consecvent pentru respectarea lor, sub forma: 

a) menținerii autonomiei juridice, decizionale și financiare a fiecărei părţi 

semnatare; 

b) respectării cadrului legal, metodologic și procedural, specific activității de 

contractare, executare şi finanţare a lucrărilor de reparaţii capitale a acoperişului 

sălii festive din gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca. 

 
CAPITOLUL II. Drepturile și obligațiile părților în organizarea și 

exercitarea activității de reparaţii capitale a acoperişului sălii festive din 

gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca 

 

Art. 3.  Autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa, în calitate de entitate 

organizatoare, își asumă următoarele obligații: 

a) să aloce din bugetul local de nivelul doi cel puţin 994,7 mii lei pentru 

coparticipare la finanţarea lucrărilor prevăzute la punctul 3 b) din prezenul 

Acord; 

b) să asigure prin intermediul instituţiei publice „Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşovca” procesul de selectare şi contractare a antreprenorilor  pentru 

efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale a acoperişului sălii festive din 

gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca; 

c) să asigure controlul calităţii şi volumelor lucrărilor executate în conformitate 

cu documentaţia de deviz;  

d) să informeze, la solicitare, Autoritatea publică locală de nivelul unu 

Calaraşovca despre mersul lucrărilor de reparaţie capitală; 

e) să prezinte autorităţii publice locale de nivelul unu Calaraşovca copiile 

proceselor verbale privind executarea lucrărilor; 

f) să includă în componenţa comisiei de recepţie finală un reprezentant al 

autorităţii publice locale de nivelul unu Calaraşovca. 

Art. 4. Autoritatea publică locală de nivelul întîi Calaraşovca, în calitatea de 

partener îşi asumă următoarele obligaţii: 

a) să aloce din bugetul său suma de 120,0 (una sute douăzeci) mii lei pentru 

cofinanţarea lucrărilor prevăzute la unctul 3 b) din prezentul Acord; 

b) să transfere suma alocată către autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa, 

sub formă de transferuri capitale acordate cu destinaţie specială între bugetele 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dknrzga3a/legea-nr-154-2017-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-185-2013-privind-amplasarea-si-autorizarea-mijloacelor-de-publicitate


 

 

locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ 

teritoriale, în baza copiei documentelor de confirmare a cheltuielilor suportate. 

CAPITOLUL III. Drepturile și obligațiile financiare ale părților 

 

Art. 5.  În vederea realizării în comun a obiectivului de păstrare a integrităţii 

bunurilor publice şi asigurarea desfăşurării în siguranţă a procesului educaţional şi 

de alimentaţie a elevilor şi copiilor din gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca, părțile 

susțin financiar efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale a acoperişului sălii festive 

din gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca. 

Art. 6. Autoritatea publică locală de nivelul unu Calaraşovca are următoarele 

obligaţiuni financiare: 

a) alocă în bugetul său suma de 120,0 mii lei pentru cofinanţarea lucrărilor 

prevăzute în punctul 3 b) din prezentul Acord; 

b) în termen de 6 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor 

confirmative privind lucrările executate, transferă din suma alocată 

mijloace financiare către bugetul local de nivelul doi Ocniţa. 

Art. 7. Autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa are următoarele obligaţiuni 

financiare: 

a) include în bugetul său la venituri şi la cheltuieli suma de 120,0 mii lei alocată 

de autoritatea publică locală de nivelul unu Calaraşovca şi asigură prin 

intermediul instituţiei publice „Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca” 

contractarea şi achitarea lucrărilor prevăzute la art. 3, litera b); 

b) alocă din bugetul local de nivelul doi cel puţin 994,7 mii lei pentru 

cofinanţarea lucrărilor prevăzute la art. 3, litera b); 

c) ajustează, în caz de necesitate, din bugetul local de nivelul doi suma alocată 

iniţial, în conformitate cu valoarea reală contractată a lucrărilor de reparaţii 

capitale a acoperişului sălii festive din gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca. 

CAPITOLUL IV. Durata acordului 

Art. 8.  Prevederile prezentului acord intră în vigoare la data semnării şi urmează 

a fi realizate pînă la data de 24 decembrie 2021. 

Art. 9.  Perioada de valabilitate a prezentului acord poate fi prelungită în baza unui 

acord adiţional. 

Semnăturile părţilor: 

 

Preşedintele raionului Ocniţa                                     Plopa Iurie 

 

Primarul Comunei Calaraşovca                                  Papuşa Vasilii 

 



 

 

Notă informativă la proiectul deciziei 

Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între autoritatea publică 

locală de nivelul doi Ocniţa şi autoritatea publică locală de nivelul unu 

Calaraşovca 

 

Prezentul proiect de decizie este elaborat în legătură cu necesitatea soluţionării 

problemei ce ţine de finanţarea lucrărilor de reparaţii capitale a acoperişului sălii 

festive din gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca. 

Acoperişul sălii festive a Gimnaziului-grădiniţă Calaraşovca, sub care este 

amplasată şi cantina instituţiei, este în stare avariată şi riscă să se prăbuşească. Din 

bugetul de stat au fost alocate transferuri capitale în sumă de 400,0 mii lei pentru 

soluţionarea problemei. Din contul acestor mijloace au fost achtate lucrările de 

expertiză tehnică (19302 lei) şi elaborarea documentaţiei de proiect (98500 lei). 

Însă conform devizului de cheltuieli, pentru cele mai importante lucrări, ce ţin strict 

de demolarea acoperişului avariat şi montarea celui nou fără efectuarea lucrărilor 

de reparaţii interioare şi de finisare, este necear 1396516,12 lei, pe cînd din suma 

alocată de la bugetul de stat au rămas numai 281850,0 lei. Astfel, necesarul 

suplimentar de mijloace constituie 1114666 lei. 

În urma discuţiilor purtate, autoritatea publică locală de nivelul unu 

Calaraşovca, fiind şi proprietarul clădirii, utilizate de Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşovca în scopuri educaţionale, a acceptat alocarea sumei de 120,0 mii lei din 

bugetul local de nivelul întîi pentru contribuire la soluţionarea problemei. 

Legea privind descentralizarea administrativă prevede că autorităţile publice 

locale se pot coopera în baza unui acord pentru a soluţiona probleme de interes 

comun. Astfel, se propune de aprobat acordul de cooperare, care urmează a fi 

semnat de către autorităţile executive ale APL de nivelul întîi şi doi. 

 

 

Şef direcţie finanţe                                                                C. Gudima 

  



 

 

REPUBLICA MOLDOVA             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 5/2 

din 20 august 2021 

Cu privire la modificarea   

deciziei despre aprobarea  

bugetului raional  

pe anul 2021  

 

 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. 

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

ţinînd cont de prevederile 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 2021” nr. 6/15 

din 14.12.2020, cu modificările operate prin decizia nr. 1/1 din 09.02.2021, nr. 

2/1 din 16.04.2021, nr. 3/4 din 12.05.2021 şi nr. 4/7 din 30.07.21 se modifică şi 

se completează, după cum urmeză:  

a) La punctul 1, cifrele „142987,1”; „147463,6” şi „-4476,5”,  se substituie 

respectiv cu cifrele „143107,1”; „148018,0” şi „-4910,9”. 

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. 6  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 4, parte 

componentă la prezenta decizie. 

f) Anexa nr. 11  se prezintă în redacţie nouă conform anexei nr 5, parte 

componentă la prezenta decizie. 



 

 

2. Autorităţile/instituţiile bugetare vor asigura dezagregarea modificărilor 

aprobate, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management 

financiar. 

3. Dna Cebotari Antonina, șef secție, Secția administrație publică, 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.  

4. Preşedintele raionului dl Iurie Plopa, va asigura controlul executării  

prezentei Decizii. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   ____________ 

Secretarul ședinței 

  



 

 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 20 august 2021  

 

„Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului raional pe anul 2021 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 143107,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   133360,7 

transferuri primite între bugetele locale  120,0 

II. CHELTUIELI, total 2+3 148018,0 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   144834,3 

   din care: cheltuieli de personal   95645,1 

                 Investiţii capitale, în total   3183,7 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 
-4910,9 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 4910,9 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)  0,0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 -1215,0 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 7744,3 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 -1618,4 

 

Secretarul ședinței                                                              

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 20 august 2021  

 

 „Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Componenţa veniturilor bugetului raional pe anul 2021 

 

Denumirea Cod  
Suma,  

mii lei 

I.Venituri,total   143107,1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3036,2 



 

 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 665,0 

Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 21,0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 45,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile 

bugetare 

1423 2229,9 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 34,4 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 10,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul II 

1911 133360,7 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul II 

1913 3584,9 

Transferuri primite între bugetele locale de nivelul II şi bugetele 

locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 

1931 120,0 

 

Secretarul ședinței 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 20 august 2021  

 

„Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2021 conform clasificaţiei 

funcționale și pe programe 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli în total 
 

148018,0 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1   

      Resurse, total 
 

8280,0 

            Resurse generale 1 7865,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 415,0 

      Cheltuieli, total 
 

8280,0 

Exercitarea guvernării 0301 5426,6 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 705,8 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1674,7 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 400,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 72,9 

Apărare naţională  2   

      Resurse, total 
 

109,3 

            Resurse generale 1 109,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0,0 

      Cheltuieli, total 
 

109,3 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 109,3 

Servicii în domeniul economiei 4   

      Resurse, total 
 

13376,1 



 

 

            Resurse generale 1 13352,9 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 23,2 

      Cheltuieli, total 
 

13351,8 

Politici şi management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare 

a economiei 

5001 1330,1 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 87,7 

Dezvoltarea drumurilor 6402 11640,6 

Dezvoltarea turismului 6602 293,4 

Ocrotirea săntăţii 7 0,0 

      Resurse, total 
 

790,0 

            Resurse generale 1 790,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0,0 

      Cheltuieli, total 
 

790,0 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 495,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 

sănătății 8019 

295,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8   

      Resurse, total 
 

7966,3 

            Resurse generale 1 7956,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total 
 

7966,3 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 617,0 

Dezvoltarea culturii 8502 784,7 

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 8503 103,3 

Sport 8602 6159,5 

Tineret 8603 301,8 

Învăţămînt 9   

      Resurse, total 
 

95093,8 

            Resurse generale 1 93512,7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1581,1 

      Cheltuieli, total 
 

95093,8 

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1536,4 

Educație timpurie 8802 3053,4 

Învățămînt primar 8803 1315,3 

Învățămînt gimnazial 8804 49868,5 

Învățămînt liceal 8806 28809,3 

Servicii generale în educaţie 8813 1349,4 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 9094,8 

Curriculum 8815 66,7 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total 
 

22426,8 



 

 

            Resurse generale 1 18547,9 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 3878,9 

      Cheltuieli, total 
 

22426,8 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1833,1 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2946,9 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 17117,4 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 329,8 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 199,6 

 

Secretarul ședinței 

Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 20 august 2021  

 

„Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetului local pe anul 2021 

 

Bugetul de la care/către care se vor efectua transferurile, 

denumirea transferurilor 

Cod Suma, 

mii lei 

Transferuri primite, total   137065,6 

Bugetul de stat, total   133360,7 

Inclusiv:     

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrașcolar) 

191111 86980,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 

191112 3975,7 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 

191113 2511,3 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 

191116 11341,3 

Transferuri capitale primite cu destinaţie speciala intre bugetul de stat 

si bugetele locale de nivelul II 

191120 400,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II 

191131 25025,8 

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de 

compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 

191132 3126,6 

   

Instituţiile bugetului de stat, total 
 

3584,9 

Inclusiv: 
 

  

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 

191310 3563,9 



 

 

Transferuri capitale primite cu destinaţie speciala intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 

191320 21,0 

   

Bugetele locale de nivelul întîi , total   120,0  

comuna Calaraşovca, total   120,0 

Inclusiv:    

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetele locale 

de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi 

administrativ-teritoriale 

193120 120,0  

 

Transferuri acordate, total   249,0 

Inclusiv:     

Primăria or. Otaci:   249,0 

Transferuri capitale acordate cu destinaţie specială între bugetele locale 

de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi 

administrativ-teritoriale 

293120 249,0 

 

Secretarul ședinței 

Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. 5/2 din 20 august 2021  

 

 „Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului raional 

nr. 6/15 din 14 decembrie 2020 

 
Bugetele instituţiilor de învăţămînt 

 preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, finanţate din bugetul raional pe anul 2021 

                                                                                                                                      (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 

Din contul 

transferuril

or cu 

destinaţie 

specială 

pentru 

cheltuieli 

capitale de 

la bugetul 

de stat 

1 2 3 4 5 6 

Învăţămîntul preşcolar 3053,4 2904,2 149,2 0,0 0,0 

Şcoala primară-grădiniţă 

Codreni 1008,5 958,6 49,9 0,0 0,0 

Şcoala primară-grădiniţă 

Frunză 734,7 706,7 28,0 0,0 0,0 

Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşeuca 1310,2 1238,9 71,3 0,0 0,0 

Învăţămîntul primar 1315,3 1315,3 0,0 0,0 0,0 



 

 

Şcoala primară-grădiniţă 

Codreni  552,0 552,0 0,0 0,0 0,0 

Şcoala primară-grădiniţă 

Frunză 763,3 763,3 0,0 0,0 0,0 

Direcţia învăţămînt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Învăţămîntul gimnazial 49868,5 47241,7 640,2 1586,6 400,0 

Gimnaziul Berezovca 1606,6 1540,1 46,2 20,3 0,0 

Gimnaziul Bîrnova 3308,0 3215,8 70,0 22,2 0,0 

Gimnaziul-grădiniţă 

Calaraşeuca 3987,8 2362,3 96,0 1129,5 400,0 

Gimnaziul Corestăuţi 1572,3 1557,5 0,0 14,8 0,0 

Gimnaziul „Emil Loteanu” 

s. Clocuşna 2899,8 2877,6 0,0 22,2 0,0 

Gimnaziul Gîrbova 2102,6 2008,5 64,6 29,5 0,0 

Gimnaziu Grinăuţi Moldova 2462,0 2425,1 0,0 36,9 0,0 

Gimnaziul Hădărăuţi 2602,9 2560,7 20,0 22,2 0,0 

Gimnaziul Lencăuţi 972,5 963,3 0,0 9,2 0,0 

Gimnaziul Mereşeuca 1678,9 1660,4 0,0 18,5 0,0 

Gimnaziul Mihălăşeni 1485,6 1469,0 0,0 16,6 0,0 

Gimnaziul Naslavcea 1444,0 1427,4 0,0 16,6 0,0 

Gimnaziul „Olga 

Cobăleanschi” s. Unguri 2812,4 2733,0 59,1 20,3 0,0 

Gimnaziul „Petru Zadnipru” 

s. Sauca 3478,7 3418,9 21,0 38,8 0,0 

Gimnaziul Rujniţa 4202,3 4030,4 110,0 61,9 0,0 

Gimnaziul “Ştefan cel 

Mare” s. Lipnic 2530,8 2508,6 0,0 22,2 0,0 

Gimnaziul Valcineţ 3374,3 3330,0 0,0 44,3 0,0 

Gimnaziul "Alexandru 

Gropa" s. Verejeni 1030,1 1009,5 4,0 16,6 0,0 

Gimnaziul „Vitalie Tonu” s. 

Dîngeni 2456,6 2388,3 44,3 24,0 0,0 

Serviciul transport elevi 3846,3 3741,3 105,0 0,0 0,0 

Direcţia învăţămînt 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 

Învăţămîntul liceal 28809,3 27609,4 211,7 988,2 0,0 

Liceul “Constantin Stamati” 

s. Ocniţa 5151,2 5106,9 0,0 44,3 0,0 

Liceul “Gheorghe 

Biruitorul” or. Ocniţa 7707,3 7630,2 12,5 64,6 0,0 

Liceul “Mihai Eminescu” 

or. Otaci 6214,0 6085,3 99,2 29,5 0,0 

Liceul „Mihail Sadoveanu” 

or. Ocniţa 9707,8 8758,0 100,0 849,8 0,0 

Direcţia învăţămînt 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 

Total pe raion 83046,5 79070,6 1001,1 2574,8 400,0 

 

 

Secretarul ședinței 

 
  



 

 

Notă informativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ocniţa 

pe anul 2021” 

 

Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea de acoperire a cheltuielilor de 

reparaţie capitală a acoperişului sălii festive din Gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca.  

În urma modificărilor propuse, se modifică resursele şi cheltuielile bugetului raional. 

Modificările sînt reflectate în Tabelul 1 la nota informativă. 

Veniturile bugetului raional se propune de majorat cu 120,0 mii lei, din contul transferurilor 

capitale cu destinaţie specială primite de la bugetul local de nivelul întîi din comuna Calaraşovca 

pentru reparaţia capitală a acoperişului sălii festive din gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca. 

Modificarea veniturilor se reflectă în tabelul nr. 2 la nota informativă, iar a transferurilor 

– în tabelul nr. 3 la nota informativă. 

Cheltuielile bugetului raional se propune de majorat cu 554,4 mii lei, fiind repartizate la 

următoarele subprograme: 

• subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării” – micşorare cheltuieli cu 560,3 mii lei,  în 

legătură cu redistribuirea la subprogramul 8804. 

• subprogramul 8804 „Învăţămînt gimnazial” – majorare cu 1114,7 mii lei, inclusiv: cu 434,4 

mii lei din contul soldului disponibil la 01.01.2021, 120,0 mii lei din contul ransferurilor ce 

urmează a fi primite de la primăria Calaraşovca şi 560,3 mii lei din contul redistriuirii de la 

subprogramul 0301 şi se îndreaptă la finanţarea lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului 

sălii festive din gimnaziul-grădiniţă Calaraşovca. 

Modificarea bugetului pe subprograme se reflectă în tabelul nr. 4 la nota informativă, iar bugetul 

descifrat al instituţiilor de învăţămînt, după alocarea respectivă se reflectă în tabelul nr. 5 la nota 

informativă. 

 

În urma modificărilor enumerate mai sus, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1; 2; 

3; 6; şi 11 din decizia nr. 6/15 din 14.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 

2021”. 

 

 Şeful direcţiei finanţe                                                                       C. Gudima 

 

Tabelul 1 la nota informativă: 

 

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

2021 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modific

area 

Suma 

modificată 

I. VENITURI, total 1 142987,1 120,0 143107,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   133360,7   133360,7 

              transferuri primite între 

bugetele locale     

120,0 120,0 

II. CHELTUIELI, total 2+3 147463,6 554,4 148018,0 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   144279,9 554,4 144834,3 

                          din care: cheltuieli de 

personal   

95645,1   95645,1 

                     Investiţii capitale, în total   3183,7   3183,7 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -4476,5 -434,4 -4910,9 



 

 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 4476,5 434,4 4910,9 

inclusiv conform clasificatiei economice 

(k3) 

  0,0 

  

0,0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de 

stat și bugetele locale 

561 -1215,0 

  

-1215,0 

Sold mijloace băneşti la începutul 

perioadei 

910 7744,3   7744,3 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 -2052,8 434,4 -1618,4 

 

Tabelul 2 la nota informativă: 

 

Modificarea veniturilor bugetului raional pe anul 2021 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modifi

carea 

Suma 

modifica

tă 

I.Venituri,total   142987,1 120,0 143107,1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3036,2   3036,2 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 665,0   665,0 

Granturi capitale primite de la organizaţiile 

internaţionale 

1322 21,0   21,0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 45,0   45,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de 

către instituţiile bugetare 

1423 2229,9   2229,9 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 34,4   34,4 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 10,0   10,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 

1911 133360,7   133360,7 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de 

stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 

1913 3584,9   3584,9 

Transferuri primite între bugetele locale de 

nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în 

cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 

1931   120,0 120,0 

 

 

Tabelul 3 la nota informativă: 

Modificaea transferurilor primite/acordate în/din bugetul raional  

Ocniţa pe anul 2021 

Bugetul de la care/către care se vor efectua 

transferurile, denumirea transferurilor 

Cod Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modifi

carea 

Suma 

modifica

tă 

Transferuri primite total   136945,6 120,0 137065,6 

Bugetul de stat, total   133360,7 0,0 133360,7 

Inclusiv:         



 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II pentru învățământul preșcolar, 

primar, secundar general, special și 

complementar (extrașcolar) 191111 86980,0   86980,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II pentru asigurarea și asistența 

socială 191112 3975,7   3975,7 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială  între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II pentru școli sportive 191113 2511,3   2511,3 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 11341,3   11341,3 

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele locale 

de nivelul II 191120 400,0   400,0 

Transferuri curente primite cu destinaţie 

generală între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul II 191131 25025,8   25025,8 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală din fondul de compensare între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132 3126,6   3126,6 
         

Instituţiile bugetului de stat, total   3584,9 0,0 3584,9 

Inclusiv:         

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 191310 3563,9   3563,9 

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 191320 21,0   21,0 

          

Bugetele locale de nivelul întîi , total     120,0 120,0 

comuna Calaraşovca, total     120,0 120,0 

Inclusiv:         

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

specială între bugetele locale de nivelul II şi 

bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unităţi administrativ-teritoriale 193120   120,0 120,0 

  

Transferuri acordate total   249,0 0,0 249,0 

or. Otaci, total   249,0 0,0 249,0 

inclusiv:         

Transferuri capitale acordate cu destinaţie 

specială între bugetele locale de nivelul II şi 

bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unităţi administrativ-teritoriale 293120 249,0   249,0 

 

  



 

 

Tabelul 4 la nota informativă: 

 

Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional 

 conform clasificaţiei funcționale și pe program pe anul 2021 

 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modifica

rea 

Suma 

modifica

tă 

     Cheltuieli în total   147463,6 554,4 148018,0 

Servicii de stat cu destinaţie generală 1       

      Resurse, total   8840,3 -560,3 8280,0 

            Resurse generale 1 8425,3 -560,3 7865,0 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 415,0   415,0 

      Cheltuieli, total   8840,3 -560,3 8280,0 

Exercitarea guvernării 0301 5986,9 -560,3 5426,6 

Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării 0302 705,8   705,8 

Politici şi management în domeniul bugetar-

fiscal 0501 1674,7   1674,7 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 0802 400,0   400,0 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 72,9   72,9 

Apărare naţională  2       

      Resurse, total   109,3 0,0 109,3 

            Resurse generale 1 109,3 0,0 109,3 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 0,0   0,0 

      Cheltuieli, total   109,3 0,0 109,3 

Servicii de suport în domeniul apărării 

naţionale 3104 109,3   109,3 

Servicii în domeniul economiei 4       

      Resurse, total   13376,1 0,0 13376,1 

            Resurse generale 1 13352,9 0,0 13352,9 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 23,2   23,2 

      Cheltuieli, total   13351,8 0,0 13351,8 

Politici şi management în domeniul 

macroeconomic și de dezvoltare a economiei 5001 1330,1   1330,1 



 

 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 87,7   87,7 

Dezvoltarea drumurilor 6402 11640,6   11640,6 

Dezvoltarea turismului 6602 293,4   293,4 

Ocrotirea săntăţii 7 0,0   0,0 

      Resurse, total   790,0 0,0 790,0 

            Resurse generale 1 790,0 0,0 790,0 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 0,0   0,0 

      Cheltuieli, total   790,0 0,0 790,0 

Programe naționale și speciale în domeniul 

ocrotirii sănătății 8018 495,0   495,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății 8019 295,0   295,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8       

      Resurse, total   7966,3 0,0 7966,3 

            Resurse generale 1 7956,3 0,0 7956,3 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 10,0   10,0 

      Cheltuieli, total   7966,3 0,0 7966,3 

Politici şi management în domeniul culturii  8501 617,0   617,0 

Dezvoltarea culturii 8502 784,7   784,7 

Protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural naţional 8503 103,3   103,3 

Sport 8602 6159,5   6159,5 

Tineret 8603 301,8   301,8 

Învăţămînt 9       

      Resurse, total   93979,1 1114,7 95093,8 

            Resurse generale 1 92398,0 1114,7 93512,7 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 1581,1   1581,1 

      Cheltuieli, total   93979,1 1114,7 95093,8 

Politici şi management în domeniul 

educaţiei 8801 1536,4   1536,4 

Educație timpurie 8802 3053,4   3053,4 

Învățămînt primar 8803 1315,3   1315,3 

Învățămînt gimnazial 8804 48753,8 1114,7 49868,5 

Învățămînt liceal 8806 28809,3   28809,3 

Servicii generale în educaţie 8813 1349,4   1349,4 



 

 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor 

dotați 8814 9094,8   9094,8 

Curriculum 8815 66,7   66,7 

Protecţia socială 10       

      Resurse, total   22426,8 0,0 22426,8 

            Resurse generale 1 18547,9 0,0 18547,9 

            Resurse colectate de 

autorități/instituții bugetare 2 3878,9   3878,9 

      Cheltuieli, total   22426,8 0,0 22426,8 

Politici şi management în domeniul 

protecţiei sociale 9001 1833,1   1833,1 

Protecţie a familiei şi copilului 9006 2946,9   2946,9 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi 

speciale  9010 17117,4   17117,4 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 329,8   329,8 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 199,6   199,6 

 

 

  

  



 

 

Tabelul 5 la nota informativă: 

 

Descifrarea bugetelor modificate ale instituţiilor de învăţămînt în anul 2021 

Instituţia 

Total 
bugetul 

instituţiei 

inclusiv: 

Mijloace 
calculate 
conform 
formulei 

din 
transferu

ri 
categoria

le 

Mijloace repartizate din componenta raională Mijloac
e 

repartiz
ate din 
fondul 
educaţi

e 
incluziv

e 

Mijloace din contul altor transferuri 
pentru învăţămînt, cu excepţia 

celor categoriale 

Resurs
ele 

atrase 
de 

instituţi
i din 

prestar
ea 

serviciil
or 

contra 
plată,  

chirie şi 
donaţii 

Mijloace alocate 
din contul 

resurselor cu 
caracter general 

pentru: 

Mijloac
e 

alocate 
din 

contul 
transfe
rurilor 

cu 
destina

ţie 
special

ă 
pentru 
cheltui

eli 
capital
e de la 
bugetul 
de stat 

Pentru 
procur

ări 
mijloac
e fixe şi 
reparaţ

ii 
capital

e 

Pentru 
transpo
rtarea 

elevilor 

Pentru 
acoperi

rea  
deficitu

lui 

Pentru 
funcţio
narea 

căminu
lui 

Pentr
u 

comp
ensar

ea 
chelt
uielil
or de 
depla
sare 

cadre
lor 

didac
tice 

Mijloac
e 

pentru 
aliment

aţia 
copiilor 

de 
clasele       

I-IV 

Mijlo
ace 

pentr
u 

studi
erea 
limbil

or 
minor
ităţilo

r 
naţio
nale 

Mijloac
e 

pentru 
funcţio
narea 

instituţi
ei 

Come
nsaţii 
băneş

ti 
anual

e 
perso
nalul

ui 
didac

tic 

Alimen
taţia  

elevilor 
claselor 
V-IX din 
familii 
social-

vulnera
bile şi 

elevilor
-

fotbaliş
ti 

Funcţio
naraea 
instituţi

ei, 
reparaţ

ii şi 
investiţ

ii 
capital

e, 
procur

ări 
mijloac
e fixe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Învăţămîntul preşcolar 3053,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 2890,2 14,0 149,2 0,0 0,0 0,0 

Şcoala primară-
grădiniţă Codreni 1008,5                   952,6 6,0 49,9       

Şcoala primară-
grădiniţă Frunză 734,7                   704,7 2,0 28,0       

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 1310,2                   1232,9 6,0 71,3       

Învăţămîntul primar 1315,3 822,1 0,0 0,0 413,5 0,0 0,7 0,0 59,1 0,0 3,9 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Şcoala primară-
grădiniţă Codreni  552,0 221,3     305,7       16,60   2,4 6,00         

Şcoala primară-
grădiniţă Frunză 763,3 600,8     107,8   0,70   42,50   1,5 10,00         

Direcţia învăţămînt 0,0                               

Învăţămîntul gimnazial 49868,5 37461,7 957,2 3741,3 1109,6   52,5 997,5 1663,8 430,1 312,0 516,0 640,2 471,9 1114,7 400,0 

Gimnaziul Berezovca 1606,6 1262,7     205,40       48,0   10,0 14,0 46,2 20,3     

Gimnaziul Bîrnova 3308,0 2926,1         1,50 101,10 144,1   13,0 30,0 70,0 22,2     

Gimnaziul-grădiniţă 
Calaraşeuca 3987,8 2186,6           40,80 103,4   3,5 28,0 96,0 14,8 1114,7 400,0 

Gimnaziul Corestăuţi 1572,3 1284,5     90,50   7,00 94,90 64,6     16,0   14,8     

Gimnaziul „Emil 
Loteanu” s. Clocuşna 2899,8 2638,5         3,00 46,60 133,0   22,5 34,0   22,2     

Gimnaziul Gîrbova 2102,6 1654,6     232,70   5,00 40,20 48,0   8,0 20,0 64,6 29,5     

Gimnaziu Grinăuţi 
Moldova 2462,0 2090,8 159,8         50,70 86,8   7,0 30,0   36,9     

Gimnaziul Hădărăuţi 2602,9 2118,1 231,7         82,40 72,0   22,5 34,0 20,0 22,2     

Gimnaziul Lencăuţi 972,5 783,8         0,70   29,5   135,3 14,0   9,2     

Gimnaziul Mereşeuca 1678,9 1480,5         1,50 91,20 70,2   3,0 14,0   18,5     

Gimnaziul Mihălăşeni 1485,6 1349,8         2,50 47,60 35,1   12,0 22,0   16,6     

Gimnaziul Naslavcea 1444,0 740,2     581,00   6,00 48,70 29,5     22,0   16,6     

Gimnaziul „Olga 
Cobăleanschi” s. Unguri 2812,4 2309,9         10,50 47,60 96,0 215,0 18,0 36,0 59,1 20,3     

Gimnaziul „Petru 
Zadnipru” s. Sauca 3478,7 2939,8 194,8         101,00 153,3     30,0 21,0 38,8     

Gimnaziul Rujniţa 4202,3 3706,7         3,20 99,30 166,2   3,0 52,0 110,0 61,9     

Gimnaziul “Ştefan cel 
Mare” s. Lipnic 2530,8 2323,6           31,00 114,5   7,5 32,0   22,2     

Gimnaziul Valcineţ 3355,6 2624,8 300,0       5,90   120,0 215,1 15,5 30,0   44,3     

Gimnaziul "Alexandru 
Gropa" s. Verejeni 1030,1 936,2         3,70   53,6   2,0 14,0 4,0 16,6     

Gimnaziul „Vitalie 
Tonu” s. Dîngeni 2456,6 2104,5 70,9       2,00 74,40 96,0   10,5 30,0 44,3 24,0     



 

 

Serviciul transport elevi 3846,3     3741,3                 105,0       

Direcţia învăţămînt 14,0                     14,0         

Învăţămîntul liceal 28809,3 24029,5 1208,0 0,0 0,0 349,4 45,3 435,0 1063,8 0,0 212,4 266,0 211,7 656,4 331,8 0,0 

Liceul “Constantin 
Stamati” s. Ocniţa 5151,2 4651,6         6,60 137,60 221,6   29,5 60,0   44,3     

Liceul “Gheorghe 
Biruitorul” or. Ocniţa 7707,3 6651,0 461,9       5,00 140,40 278,9   5,0 88,0 12,50 64,6     

Liceul “Mihai 
Eminescu” or. Otaci 6214,0 5555,5         18,50 116,10 304,7   24,5 66,0 99,20 29,5     

Liceul „Mihail 
Sadoveanu” or. Ocniţa 9707,8 7171,4 746,1     349,4 15,20 11,90 258,6   153,4 52,0 100,00 518,0 331,8   

Direcţia învăţămînt 29,0             29,0                 

Total pe raion 83046,5 62313,3 2165,2 3741,3 1523,1 349,4 98,5 1432,5 2786,7 430,1 3418,5 812,0 1001,1 1128,3 1446,5 400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

REPUBLICA MOLDOVA             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 5/3 

din 20 august 2021 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei  

Consiliului raional Ocniţa,  

nr.6/9 din14 decembrie 2020 

 

 

 

Ținând cont de faptul că în textul deciziei Consiliului raional s-a comis o 

eroare texnică legată de atribuirea numărului cadastral, în temeiul art. 43 (1) g) din 

Legea administraţiei publice locale nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional 

Ocniţa 

DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului raional nr.6/9 din 14 decembrie 2020 „Cu 

privire la delimitarea în mod selectiv a bunurilor imobile proprietatea publică 

a UAT de nivelul II”, după cum urmează: 

− În punctul 1 în table, unde este indicat numărul cadastral “6214104301” 

se înlocueşte cu numărul cadastral “62141041044” 

2. Decizia intră în vigoare din momentul publicării pe pagina web a Consiliului 

raional Ocnița. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

 

Secretarul ședinței                                                

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nota informativă 

la Decizia nr. 5/3 din 20 august 2021  

„Cu privire la modificarea deciziei  

Consiliului raional Ocniţa, nr. 6/9 din14 decembrie 2020 

 

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

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

funciare  şi cadastru în anul 2020, în conformitate cu art. 16 din Legea nr.29 din 

05.04.2018 privind delimitarea proprietării publice, în temeiul art. 43 (1) g) din 

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi întru 

implimentarea proiectului de reabilitare şi modernizare infrastructurii rutiere către 

Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din satul Calaraşovca cu suportul ADR 

Nord. 

Terenurile incluse în proiectul de decizie mai sus, 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;  

• 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 a fost  delimitată şi trebuia inregistrată la SCT Ocniţa 

pentru ca proiectul să deruleze în întregime cu doua porţiuni de drum, dar în textul 

de decizie a fost comisă o eroare tehnică cu indicarea numărului cadastral al 

terenului care a fost supus delimitării selective, şi anume:  

• În punctul 1 în table unde este indicat numărul cadastral  

“6214104301” se înlocueşte cu “62141041044” 

                                                                                 

 

Șef direcţie, DEATRFC                                                 Adelina Carabeţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLICA MOLDOVA             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

(proiect) 

 

Decizie nr. 5/4 

din 20 august 2021 

 

Cu privire la transmiterea în gestiune a  

unei unități de transport 

 

În scopul utilizării eficiente a unei uniăți de transport, în conformitate cu art. 43 

(1) r) al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se transmite din gestiunea Secției administrativ-militare Ocnița în gestiunea 

Aparatului președintelui raionului unitatea de transport de marca DACIA-

LOGAN cu numărul de înmatriculare YAL 643. 

2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui E. Șipcalov, 

vicepreședinte al raionului. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe pagina web a 

Consiliului raional. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

 

Secretarul ședinței    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nota informatovă  

la Decizia nr. 5/4 din 20 august 2021 

 

„Cu privire la transmiterea în gestiune a 

unei unități de transport” 

 

În scopul utilizării eficiente a uniății de transport de marca DACIA-LOGAN cu 

numărul de înmatriculare YAL 643, procurat de către Consiliul raional și transmis 

în gestiunea Secției administrativ-militare Ocnița, este necesar de a fi retransmisă în 

gestiunea Aparatului Președintelui raionului.  

Astfel, unitatea de transport va fi utilizată de un număr mai mare de funcționari 

publici, în necesități de serviciu, cu permisiunea președintelui raionului. 

 

 

 

Vicepreședinte al raionului                                                 G. Zalevscaia 

 


