
\ REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECTZTE

din 28 iulie 2017

Cu privire la modificarea bugetului

raional aProbat Pentru anul 2017

nr. 04/01

in conformitate cu art.43 din Legea nr' 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind

administralia pubrica rocar6, Legea nr.:iz-xv din 16 octombrie 2003 privind finanlele

publice locale, r..g.u r-r. tsi oin zs iui1. 20t4 finan\elor publice qi resp,onsabilitdlii bugetar-

fiscale, ordinul 
'iinistrului 

f-rnanlelor nr. 20g din 24 dlcembrie 2015 privind clasificalia

bugetard, ordinul ministrului tinanleioi'nr. 209 din 24 decembrie 2015 Setul metodologic

privind .tuUoru..u, uprobur.u 9i modificarea bugetului' dec.izia. Consiliului raional

nr.0g/07din 16 decembrie 2016 cu p;i;. la.aprobar"ea bugetului raional pe anul 2017 in

rectura a doua gi in conforrnitate .r'n...rita1ile de et'ectuare a unor cheltuieli neprev[zute

Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

l. A aproba distribuirea soldului bugetar fbrmat la 31 decembrie 2016 in sum6 de

396010 mii lei, inclusiv: ^r- : , -: -^^^r:^il^- .lo fo,.rilie q'

150,0miilei,primdrieiBatir,pentrugaz\ftcareaoflciuluimedicilordelamilieqia
sdlii de luPtd;

100,0 mii lei, prim[riei Hirtop, pentru repara{ia capitald a grddinilei de copii;

100,0 mii lei, primdriei Guia Galbenei, pentru procurarea qi instalarea panoului

informativelectroniclacomplexulsportivdins.GuraGalbenei;
100,0miilei,primdriei.Tavgur,pentruconstrucliacentraleitermicepebiomasdqi
instalarea panourilor solare la grddinild ; ..^--r--: r- ^anr.,t carrrlrr:

150,0miilei,primdrieicodreni,pentruamenajareaparculuiincentrulsatuluiqi
construclia unuiministadion de fotbal ;

180,0 mii lei, primariei Sagaidac' pentru iluminarea stradald;

100,0miilei,primdrieiLipoveni,pentrureparafiaunuisegmentdeapeductqi
schimbarea turnului de apa din s' Lipoveni;

T0,0miilei,primdrieiSuric,pentruiluminareastr[ziicentraledinsat;
200,0 mii lei, primariei Satul Nou, pentru repara(ia acoperiqului la casa de culturd ;

200,0 mii lei, primdriei Selemet, pentru reparal:a tupitula a sistemelor de incalzire a

Ecolii muzicale qi a muzeului;

200,0miilei,primdrieiGradiEte,pentrureparaliagrddinileidecopiidins'Gradiqte;
150,0 mii lei, primdriei Ecaterinovca, pentru const"ruclia centralei termice Ei instalarea

panourilor solare; \r^..x , modernizarea fintinii
100,0 mii lei, prim[riei Ivanovca Nouf,' pentru renovarea El

ifi',;tT;, leio primariei valea.perjei, pentru schimbarea sistemului de inc[lzire qi

amenaj area teritoriului grddinifei;



200,0 mii lei, primlriei Porumbrei, pentru construc{ia centrului pentru tineret;
150,0 mii lei, prim[riei Ialpujeni, pentru instalarea ferestrelor qi uqilor la grddinila
s.Ialpujeni;
150,0 mii lei, primdriei Ciucur Mingir, pentru construc{ia re(elelor de alimentare cu
apd a s.Ciucur Mingir;
150,0 mii lei, primlriei Troilcoe, pentru reparafia gridinitei de copii;
400,0 mii lei, prim[riei Cimiglia, pentru paraclisul la cimitirul ord;enesc qi reparalia
stadionului si casei de culturd Cimiqlia;
150,0 mii lei, primariei Albina, pentru reparalia casei de culturd din s.Mereni;
40,0 mii lei, primdriei Topala, pentru reparalia grddinilei de copii;
70,0 mii lei, primdriei Cenac, pentru iluminarea stradald;

250,0 mii lei, Inspectoratul de polifie CimiElia, pentru finisrea reparaliei sediului din
bd. Mihai Viteazul nr.19 (anexa AII);
200,0 mii lei, Azilul pentru persoane in etate qi cu dizabilitdfi din CimiElia, pentru
reparalia spa{iilor sanitare qi coridoarelor;
150,0 mii lei, Centrul de sdndtate Javgur, pentru reparulia oficiului din s.Maximeni;
100,0 mii lei, Direclia inv6{6mint general Cimiqlia, pentru reparalia sediului.

2. A aproba majorarea bugetului raional la partea de venituri qi cheltuieli in suml de

800,0 mii lei (40,0 mii EURO), donafii din partea Judelului Prahova pentru extinderea
complexului muzeistic din or.Cimiglia.
3. A aproba distribuirea mijloacelor financiare pentru infrastructura drumurilor cdtre
autoritdtile publice locale de nivelul intii in sumd de 3207,8 mii lei conform programului
de reparalie qi intre{inere a drumurilor locale.
4. Administratorii de buget vor asigura:

legalitatea utilizdrii alocaliilor bugetare qi respectarea limitelor aprobate;

dezagregarea bugetului imediat dupd aprobarea prezentei decizii, ce implic[ detalierea

alocaliilor, resurselor pinl la cel mai detaliat nivel al clasificaliei bugetare, in sistemul
informalional de management financiar (SIMF).

5. Se autorizeazd,:

administratorul de buget s[ modifice planurile de alocalii intre diferite nivele ale

clasificaliei economice (K2) in cadrul aceleiagi funclii (F1-F3),in cadrul unui subprogram

(P1P2), ftrd majorarea cheltuielilor de personal gi fdrd modificarea cheltuielilor pentru

investitii capitale qi a transferurilor interbugetare;

autoritalile bugetare (Org1 qi Orgli) sd modifice planurile de alocalii intre instituliile
subordonate intre nivele K4, in cadrul aceleiagi funclii (F1-F3) gi aceluiagi subprogram (P1P2),

cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodat5, autoritSlile bugetare pot modifica

resursele colectate intre institutiile din cadrul aceleiagi funclii (F1-F3), fbrd modificarea limitei

aprobate;
instituliile bugetare sd modifice planurile de alocalii intre nivele K6, cu respectarea

limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaliei economice de c[tre institulia superioard.

6. Controlul asupra executSrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Oldrescu,

preqedintele raionului.

Preqedintele qedin{ei

Secretarul Consiliului

Surugiu Sergiu

Spinu Vasile1/ff


