PROIECT DE DECIZIE nr.2t4

din

18 martie 2016

Cu privire la rectificarea bugetului
al primiriei pe anul2016
qi alocarea mijloacelor financiare

itt corespundere cu art.l4(2) lil.(n) al Legii privind administralia publicd local6, Nr,436- din 28.12.2006,
XVI
a Legii cu privire la finanfele publice locale nr,39l-Xy din 16.10,2003,
avind in vedere avrzil pozitiv al comisiei consultative de specialitate pentru Economie, Finanle
qi Buget

S.A DECIS:

l.

Se alocfl din soldul disponibil al bugetului primdriei sumd de 952,6 mii lei format la
situatia 01.01.2016, dupl cum urmeazi:
l.l. 2'7,2 mii lei pentru achitarcaind,emniza[iei consilierilor pentru gedinlele consiliului;
1.2. 45,2 mii lei petrtru acordarea ajutoarelor materiale dupd cum urmeazd;
- 7,6 mii lei ajutor material Participanlilor la Evenimentele din Avganistan (19 persoane x
400 lei).
- Suma de 14,8 mii ajutor material participantilor qi participanlilor invalizi la
Evenimentele din Transnistria (70 pers/participanti x 200 lei si 2 pers/invalizi x 400 lei).
- Suma de 0,8 mii lei ajutor materrial vdduvelor Marelui Rbzboi pentru Apdrareapatriei.(4
pers/vaduve de veterani x 200 lei).
- Suma de 22.0 nii lei ajutor material angajatilor (femei), pensionarilor (femei) ce au
activat in cadrul primariei gi doamnelor ce fac parte in cadrul colectivului formaliilor
folclorice cu prilejulut zirei de 8 Martie.(l 10 persoane x 200 lei).
1.3. Suma de 12,7 mii lei pentru acclrdarea premiilor bdnegti elevilor participanli la olimpiada
raionala gi prolesorilor care au oblinut rczultate la disciplinele qcolare ( locul t-50b lei;
locul II-450 lei; locul III-400 lei).
1"4.99,8 lei, pentru serviciile de control de autor gi responsabil tehnic la lucr[rile de
construcfie a refelelor de canalizare qi staliei de epurare, codul obiect 6781;
1.5.32,8 lei pentru serviciile de proiectare a punctului de deservire tehnica si post
antiincendiar;
1,6.70,0 mii lei pentru construcfia extinderii supraetajdrii a punctului de deservire gi postului
antiincendiar.
1.7. 50,0 mii lei pentru constructia gardului la grddinifa de copii nr.2 "Alunelul".
1.8.245,5 mii lei pentru contribulia primdriei la proiectul ,,Implimenlarea masurilor de
Eficienta Energetica la Grddini!a nr.2 "Alunelul" gi pentru seiviciile de supraveghere a
calitdlii lucrdrilor.
1.9. 120,0 mii lei pentru contribufia. primdriei la proiectul ,,Implimenlareamasurilor de
Eficienta Energetica la Grddinila nr.1 "Ghiocel" qi pentru serviciile de supraveghere a
calit[1ii lucrdrilor.

1.10.

5,0 mii leri pentru acordarcaajutorului material, dnului Plesca Anatolie, locuitor al
comunei Razeni, in legdturd cu reparafia capital| a casei de locuit in urma incendiului
cffe a avut loc \a0L02.2016 conform actului de constatare a incendiului.
1.11. 3,3 mii lei pentru alocarea mijloacelor financiare instituliei publice Gimnaziul
Milegtii Noi pentru cheltuieli curente.
\.12. 2,0 mii lei pentru alocareamijloacelor financiare institufiei publice Liceul
Teoretic "Ion Polivan" pentru cheltuieli de reparatii curente a salii sportive.

1.13.

20,0 mii lei pentru proiectarea refelelor electrice sectoarele br.nr.3. br.nr.6 si

ferma.

1.14.
r.15.
1.16.

r.r7.

50,0 mii lei pentru proiectarea a 6 castele de ap[ potabili.
50,0 mii lei pentru proiectarea extinderii relelelor de canalizare.
50,0 mii lei pentru lucrtiri de reparalie capital1tla grddinila nr.l ,,Ghiocel,,.

58,0 mii lei pentru contrubutia primdriei la "Aliment area cuenergie
electricd a
sistemului de iluminat stradal clin s.Razeni, rnul Ialoveni,,.
1.18.
2,0 mii lei pentru finanfarea de cdtre primdrie a proiectului ,,Amenaiarea
a unei
parcdri pentru biciclete',.
3,0 mii lei pentru finanlarea de cdtre primdrie a proiectului "practicd
sportulnecesitate vitald a oamenilor,,.

1.19.

l'20'

2'

5,1 mii lei pentru alimentalia gratuitd a copiilor plasali in serviciul
social ,,Casa de
copii de tip familial" qi incadrati in institulia pregcolard nr.1.
1.21.
6,0 mii lei pentru procurarea uniformelor de vard angajatilor ( persoane)
3
Inspectoratului de Polilie care active azd, interitoriul comunei Razeni.
1.22.
5,0 mii lei pentru alime'tarea cu benzind a transportului de
serviciu
Inspectoratului de Polilie Ialoveni, pentru necesitatea rezolvdriiproblemelor
din
teritoriul comunei Razeni.
Se precizeaza planul anual la venituri si la cheltuieli in

suml de 2306,9 lei pentru
urmatoarele grupe;
2"1' 1632,0 mii lei pentru frnanfarea lucrdrilor de termoizolare term jc6
la Liceul Teoretic
,,Ion Pelivan" cu finanlare de ciitre Fondul pentru Eficienld Energeticd.
2'2' 654,9 mii lei pentru finanlarea lucrdrilor de termoizolare termicd la Grddinila
de copii
nr.2 "Alunelul" cu finanlare de c6tre Fondul pentru Eficienld Energeticd.
2'3' 20'0 mii lei incasdri de la prestarea serviciilor cu platd la venituri gi la
cheltuieli pentru
procurarea altor. mijloace fixe.
3'0' Se alocd suma de 2,2 mii lei, costul a patru metri steri lemne de foc qi
transportarea
dnului.Plegca Anatolie, locuitor al satuhri Razeni.
4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemneazd contabilul qef
Titica
Tatiana

5'

Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii il va asigura domnul
Cre{u Ion,
primarul comunei R[zeni.

Secretar

Nina Borta

