
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZTE
din 12 mai 2017 nr.02 /05

Cu privire la repartizarea
surselor din componenta raionall.

in confbflnitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrafia publicd locald, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanlele
publice locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finan{elor publice gi responsabilitafli
bugetar-fiscale, Ordinul ministrului flnan{elor nr. 208 din 24 decemtrie iOtS privina
clasificaJia bugetard, ordinul ministrului finanlelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 Setul
metodologic privind elaborarea, aprobarea gi modificarca bugetului, decizia Consiliului
raional nr.08/07din 16 decernbrie 2016 Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul
20L7 in lectura a doua,H.G. 868 din 08.10.2014 cu privire la frnanlarea in bazd de cost
standard per elev 9i in confbrmitate cu necesitd{ile de efectuare a unor cheltuieli
neprevdzute,Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

l. A aproba distribuirea mijloacelor financiare din cornponenta raionala 4467,0
mii lei,inclusiv:
230,0 mii lei, L.T ,,Ion Creangd" pentru contribufia la construclia stadionului de
minifbtbal;

900,0 mii lei,L.T,,Mihai Eminescu" pentru reconstructia cantinei qcolare(800,0 mii
lei, suma careva fi transf'eratd pe contul instituliei respective doar in cazul ob{inerii
restului(diferenfei) sumei de frnanlare de la alte institu{ii) ;i pentru sus}inerea

elevilor din cadrul institufiei pentru participarea la concursul ,,Odiseea cugetului
"(100,0 mii lei);

266'0 mii lei,L.I.S,.Lipoveni"pentru contribu{ia in cadrul proiectului ,,Integrarea
copiilor cu dizabilitS{i in ;colile generale"l

600,0 mii Iei,GM,,Batir"pentru reparalia capitalI a acoperiqului;

50,0 mii lei, GM,,Cenac" pentru achitarea gazelor naturale;

46,0 mii lei,GM,,Gradiste" pentru contribu{ia in cadrul proiectului ,,Integrarea
copiilor cu dizabilitdli in qcolile generale"l

170,0 mii Iei,GM,,$tefan cel Mare",s. Mihailovca,pentru instalarea uqilor gi

fbrestrelor (120,0 mii lei) qi reparafia refelei electrice ,utilizind LED (50,0mii lei );
500,0 mii lei,GM,,Sergiu Coipan ",s. Selemet pentru terrnoizolarea clddirii;
177,0 mii lei , GM ,,Hirtop" pentru reparafia vestiarelor in sala sportivd;

80,0 mii lei, GM ,,Troilcoie" pentru reparalia sistemului de iluminare,utilizind
LED;



30'0 mii lei, SP-GR,,Codreni"pentru schimbarea geamurilor qi reparafia pragului
gcolii;

500,0 rnii lei,GM ,,Tudor Stri;c6",s.Satul Nou pentru construcfia blocului
sanitar(380,0 mii lei ), refelei de canalizare si construc{ia unei haznale (120,0 mii
Iei);

370'0 mii lei,GM,,Porumbrei "pentru transportarea copiilor(30,0 mii lei) qi pentru
reparafia capitala a sistemului de canalizare(34},0 mii lei );
148,0 mii lei,SP-GR,,Mereni"pentru construcfia unui foigor qi pentru instalarea
pavajelor in curtea institu{iei;
400,0 mii lei,LT,,Gura Galbenei"pentru reparalia cantinei Ecolare.

2. Administratorii de buget vor asigura:

legalitatea utilizdrii alocaliilor bugetare gi respectarea limitelor aprobate;
dezagtegarea bugetului imediat dupa aprobarea prezentei decizii, ce implic6

detalierea alocatiilor, resurselor pind la cel mai detaliat nivel al clasificatiei bugetare, in
sistemul inforuralional de management financiar (SIMF).

3, Direcfia inv6f6rnint general va monitorizafiilizarea surselor conform destinafiei.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dlui R[ilean
Iurie,vicepreqedinte raionului Cimiqlia.

Preqedintele gedinfei

Secretarul Consiliului
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