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Proiect 

DECIZIE  Nr.1/1      

                                                   din 06 aprilie 2022 

 

Cu privire la rectificarea bugetului 

 al primăriei comunei Răzeni pe anul 2022. 

 

În corespundere  cu art.14(2) lit.(n)  al Legii privind administraţia publică 

locală, Nr.436-XVI din 28.12.2006, a Legii cu privire la finanţele publice locale 

nr.397-XV din 16.10.2003, consiliul local: 

DECIDE: 

 

1. Se distribuie din soldul disponibil al bugetului primăriei mijloacele 

financiare în sumă de 1593,3 mii lei format la situatia 01.01.2022,  după cum 

urmează: 

-  19.2 mii lei pentru achitarea indemnizației consilierilor pentru ședințele 

consiliului. Cod eco 281900 ”Alte cheltuieli” 

- 60,0 mii lei, cheltuieli pentru servicii de elaborare și verificare a devizurilor 

de cheltuieli pe lucrări estimative a cladirii primăriei. Cod eco 311120 

„Reparații capitale ale clădirilor”. 

- 36,0 mii lei, cheltuieli pentru servicii de elaborare a setului de documente 
   pentru apelul de finanțare a proiectului de dezvoltare locală din cadrul 

Fondului Național pentru dezvoltare Regională și Locală, lansat de Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării. cod eco 222990 ”Alte mărfuri și servicii 

neatribuite altor alineate” ORG 2/10690/ Aparatul primarului; F1F3  /0111/ 

Autoritati legislative si executive; P3 /0005/ Activitatea executivelor locale.   

- 26,9 mii lei pentru acordarea ajutoarelor bănesti participanţilor la 

Evenimentele din Avganistan și Cernobîl (17 persoane x 300 lei) și 

participantilor și participanților invalizi la Evenimentele din Transnistria (70 

pers/participanti x 300 lei si 2 pers/invalizi x 400 lei). 

ORG 2/10690/ Aparatul primarului; F1F3  /1090/ Alte servicii de protectie 

sociala; P3 /00291/ Acordarea ajutoarelor unice ; cod eco 272600 ”Ajutoare 

bănești”. 



-  6.0 mii lei , cu titlu de burse de studii, acordate elevilor ai claselor a X-a, 

profil umanist și profil real din cadrul liceului teoretic “Ion Pelivan”.Cod 

eco 281211 „Burse de studii ” 

- 12,0 mii lei , premii bănești profesorilor cu rezultate în cadrul concursului 

local „Pedagogul anului”, pentru categoriile „Profesorul în învățămîntul 

primar ” și „Profesor” ( locul I-3000 lei;  Locul II-2000 lei;  Locul III-1000 lei 

). Cod eco 281900 ”Alte cheltuieli” 

- 6,0 mii lei, cu titlu de contribuție la proiectul ,, Printre brazi,, 

cofinanțare proiect al grupului de inițiativă Schimbarea, runda XXIV-a 

a Fondului pentru Tineri Ialoveni; Cod eco 253000 ”Subvenții acordate 

asociațiilor obștești” ORG 2 /10690/ Aparatul primarului; F1F3 /0922/ 

Învățămînt liceal. 

- 20 mii lei, premii bănești  membrilor echipei de fotbal bărbați și membrilor 

echipei de volei bărbați pentru participarea activă în toate competițiile 

desfășurate în cadrul raionului Ialoveni. Cod eco 281900 „Alte cheltuieli”, 

- 10.0 mii lei, pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirii complexului 

sportiv. Cod eco 311120 „Reparatia capitală a cădirilor. 

- 5,0 mii lei pentru elaborarea dosarului tehnic a clădirii complexului sportiv. 

Cod eco 222990 ”Alte mărfuri și servicii neatribuite altor alineate”. 

 ORG 2/10690/ Aparatul primarului, F1F3/0812/Sport, P3/00230/Activități 

sportive. 

- 5,4 mii lei pentu cheltuieli de alimentație a copiilor din instituțiile de educație 

timpurie. ORG2/05192/ Grădinița nr.1 Ghiocel + 2,5 mii lei; Org2/05193/ 

Grădinița nr.2 Alunelul + 2,9 mii lei;F1F3/0911/Educație timpurie; 
P3/00448/Asigurarea alimentării copiilor în instituțiile de învățămint.; Cod 

eco 331110 Procurarea produselor alimentare 

- 428,4 mii lei pentru lucrările de consolidare a ravenei și evacuarea apelor de 

suprafață din s. Răzeni, rnul Ialoveni. 

cod eco 312120 ”Reparații capitale pentru alte constructii speciale”; F1F3/0620/ 

Dezvoltare comunală și amenajarea teritoriului; P3/00333/ Amenajarea 

satelor/comunelor 

- 70,0 mii lei, servicii de proiectare a  sondei arteziene și a castelului de apă din 

s. Răzeni, rnul Ialoveni, și a serviciilor de verificare și expertizare.  

Cod eco 319240 Pregatirea proiectelor; P3/00319/Proiecte de investiții publice; 

- 456,2 mii lei , contribuție la proiectul nr.6333 “Retele de canalizare si statie 

de epurare din s.Razeni, r. Ialoveni”, transa V(statia de epurare), în baza 

contractului nr.2/4794-6333 din 15.04.2021, donator: Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltarii Regionale si Mediului. Cod eco 312110 “Procurarea construcțiilor 

speciale”; ORG2/10690/Aparatul primarului; F1F3/0630/ Aprovizionarea cu 

apă; P3/00431/Aprovizionarea cu apă și canalizare 

- 277,5 mii lei, contribuție la proiectul “Retele de canalizare si statie de epurare 

din s.Razeni, r. Ialoveni”, transa VI. Cod eco 319230 “Instalatii de transmisie 



in curs de executie”. F1F3/0630/ Aprovizionarea cu apă; P3/00319/Proiecte 

de investitii publice. 

- 15,0 mii lei pentru elaborarea dosarului tehnic a 2 fîntîni arteziene și stația de 

epurare. Cod eco 222990 ”Alte mărfuri și servicii neatribuite altor alineate”. 

ORG 2/10690/Aparatul primarului; F1F3/0630/Apa si canalizarea; P3/00431/ 

Apa și canalizarea. 

- 13,0 mii lei , servicii de proiectare  a sistemului de iluminat stradal ,din s. 

Razeni, rnul Ialoveni PT 391 cu lungimea de 0,75 km.  

-17,4 mii lei , proiectarea rețelelor electrice aeriene (strămutare LEA 10 kV,  

LEA 0,4kV) PTS 387. Cod eco 319240 Pregatirea proiectelor. 

ORG2/10690/Aparatul primarului; F1F3/0640/Iluminarea străzilor; 

P3/00319/Proiecte de investiții publice 

-  50,3 mii lei, cu titlu de contribuție la proiectul ,, Un parc altfel 2.0”,  cofinanțare 

proiectul al Consiliul Local de Tineri Răzeni, runda XXIV-a a Fondului pentru 

Tineri Ialoveni.  

- 10,7 mii lei, cu titlu de contribuție la proiectul ,,Locul Amintirilor,” 

cofinanțare proiect al Consiliul Local de Tineri Răzeni, runda XXIV-a a Fondului 

pentru Tineri Ialoveni, 

- 15,0 mii lei, cu titlu de contribuție la proiectul ,,Teren de joacă pentru copiii din 

Răzeni,” cofinanțare proiect implementat de PNUD ”Migrație și Dezvoltare 

Locală”  

Cod eco 253000 ”Subvenții acordate asociațiilor obștești”;  

- 10,0 mii lei pentru elaborarea dosarului tehnic al parcurilor din localitate (parcul 

de la intrarea în sat și parcul din centrul satului). Cod eco 222990 ”Alte mărfuri și 

servicii neatribuite altor alineate” Org2/10690/Aparatul primarului; F1F3/0620/ 

Dezvoltare comunală și amenajarea teritoriului; P3/00333/ Amenajarea 

comunelor/satelor 

- 8,0 mii lei, cu titlu de contribuție la proiectul  ,,Constituirea CLT,, 

cofinanțare proiect al Consiliul Local de Tineri Răzeni, runda XXIV-a a Fondului 

pentru Tineri Ialoveni. Cod eco 253000 ”Subvenții acordate asociațiilor obștești”  

     ORG2/10690/Aparatul primarului; F1F3/0813/Servicii pentru tineret; 

P3/00239/ Dezvoltarea și promovarea activității de tineret 

- 15,3 mii lei, cu titlu de contribuție la proiectul  ,,Creștem! Învățăm! Ne 

jucăm! Creăm! ,, cofinanțare proiect al grupului de inițiativă Ghioceii, runda 

XXIV-a a Fondului pentru Tineri Ialoveni . Cod eco 253000 ”Subvenții 

acordate asociațiilor obștești”  

ORG2/05192/ Grădinița nr.1 Ghiocel ;F1F3/0911/Educație 

timpurie;P3/0911/Educație timpurie. 

2. Se majorează bugetul comunei la venituri și cheltuieli în sumă de 7 089,4 mii 

lei: 



- 7 086,4 mii lei, cod eco 191420 ”Transferuri capitale primite cu destinatie 

specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de 

nivelul 1”, S3S4/297/Resurse atrase de instituții . 

Realizarea proiectului nr.6333 “Retele de canalizare si statie de epurare din 

s.Razeni, r. Ialoveni”, transa V(statia de epurare), in baza contractului nr.2/4794-

6333 din 15.04.2021, donator: Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si 

Mediului. 

Cod eco 312110 “Procurarea construcțiilor speciale” + 7 mil. lei 

ORG2/10690/Apartul primarului 

F1F3/0630/ Aprovizionarea cu apă 

P3/00431/Aprovizionarea cu apă și canalizare 

Implimentarea proiectului conform contractului de grant nr.07/05 din 17.06.2016, 

donator Agenția pentru Eficiență Energetică 

Cod eco 319230 “Instalatii de transmisie in curs de executie”+ 86,4 mii lei. 

ORG2/10690/Aparatul primarului,  

F1F3/0640/ Iluminarea strazilor 

P3/00319/ Proiecte de investitii publice 

- 1,0 mii lei, la venituri din privatizarea apartamentelor si la cheltuieli pentru 

procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou. 

ORG2 /3348/ Acțiuni generale 

F1F3 /0169/ Alte servicii de stat cu destinație generală. 

Cod eco 415240 ”Vînzarea apartamentelor către cetăteni” 

Cod eco 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou”.  

- 1,0 mii lei, contribuția cetățenilor la reparația drumurilor. Cod eco 144214 

„Donații voluntare pentru reparații capitale din surse interne”; cod eco 337110 

”Procurarea materialelor de construcție”; F1F3 /0451/Transport 

rutier;P3/00395/ Gospodaria drumurilor.  

- 1,0 mii lei, contribuția cetățenilor la construcția rețelei de iluminatului stradal. 

Cod eco 144214 „Donații voluntare pentru reparații capitale din surse 

interne”; cod eco 337110 ”Procurarea materialelor de construcție”; 

F1F3/0640/Iluminare stradală; P3/00335/Iluminare stradală. 

3. Se deschide linie bugetară pentru încasarea mijloacelor bănesti de la vînzarea 

terenurilor proprietate publică a unităților administrativ teritorială și la 

cheltuieli pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou. 

ORG2 /3348/ Acțiuni generale 

F1F3 /0411/Servicii generale, economice și comerciale 

Cod eco 371210 ”Realizarea terenurilor” -1,0 mii lei; 

Cod eco 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc ți rechizite de 

birou”.+1,0 mii lei 



4. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează contabilul șef 

Titica Tatiana 

5. Controlul îndeplinirii  prevederilor prezentei decizii îl va asigura domnul 

Crețu Ion, primarul comunei Răzeni. 

 

 

Contabil șef      Titica Tatiana 

 


