
REPUBLICA MOLDOVA  

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C I Z I E

din 22 decembrie 2017 nr.08/03

Cu privire la modificarea bugetului 
raional aprobat pentru anul 2017.

In conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administralia publica locala, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind financele 
publice locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finan|elor publice §i responsabilita|ii 
bugetar-fiscale, Ordinul ministrului finan^elor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind 
clasificajia bugetara, Ordinul ministrului fman^elor nr. 209 din 24 decembrie 2015 Setul 
metodologic privind elaborarea, aprobarea §i modificarea bugetului, decizia Consiliului 
raional nr.08/07 din 16 decembrie 2016 cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 
2017 in lectura a doua, §i in conformitate cu necesitajile de efectuare a unor cheltuieli 
neprevazute Consiliul raional Cimi§lia,

/. A aproba majorarea bugetului raional la partea de venituri si cheltuieli in suma de 
309,3 mii lei :
- 20,0 mii lei, donatii curente interne pentru Directia agricultura si industria 
prelucratoare, mijloace parvenite din partea agentilor economici.
- 10,0 mii lei, supravenit la plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public la 
Directia asistenta sociala si protectie a familiei.
- 144,3 mii lei, mijloace de la FISM IP Liceului intemat cu profil sportiv Lipoveni, 
procurarea echipamentului in cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilitati in 
scolile de cultura generala”.
- 126,0 mii lei, mijloace de la FISM IP gimnaziului Gradiste pentru procurarea 
echipamentului in cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilitati in scolile de 
cultura generala” .
- 9,0 mii lei, Gimnaziul „Constantin Stere” din s. Javgur, mijloace pentru alimentarea 

elevilor claselor a V-IX.
2. A aproba micsorarea bugetului raional la partea de venituri si cheltuieli in suma de
- 3,1 mii lei, la Centrul de Creatie al Copiilor, mijloace speciale planificate si

neincasate;
- 3365,0 mii lei, din contul amenzilor aplicate pentru incalcarea traficului rutier cu

ajutorul mijloacelor foto-video, de la urmatoarele grupe de cheltuieli conform 
clasificatiei functionale:

- 01 servicii de stat cu destinatie generala -  2119,3 mii lei;
- 02 apararea nationala -  46,2 mii lei;
- 03 ordinea publica si securitatea nationala -  454,8 mii lei;
- 04 servicii in domeniul economiei -  34,6 mii lei;
- 08 cultura, sport, tineret, culte si odihna -  125,0 mii lei;
- 09 invatamint -  237,1 mii lei;

DECIDE:



3. A aproba redistribuirea veniturilor din contul amenzilor aplicate pentru incalcarea 
traficului rutier cu ajutorul mijloacelor foto-video in suma de 635,0 mii lei, in majorarea 
impozitului pe venit si taxei pentru apa.
4. A preciza suma cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2017 in suma de 
65508,97 mii lei.
5. A aproba modificarea bugetului raional la partea de cheltuieli de la un program la 
altul conform demersurilor inaintate :
- 8802 educatie timpurie -  +41,2 mii lei
- 8803 invatamint primar — 41,2 mii lei
- 9010 asistenta sociala a persoanelor cu necesitati speciale -  -5,7 mii lei
- 9001 politici si management in domeniul protectiei sociale -  +5,7 mii lei
- 8801 politici si mamagement in domeniul educatiei -  10,0 mii lei
- 8602 sport -  +10,0 mii lei
- 0301 exercitarea guvernarii -  -20,0 mii lei

1704 datoria externa a autoritatilor publice locale - +20,0 mii lei
6. A aproba redistribuirea mijloacelor fondului rutier in suma de 3207,8 mii lei, pentru 
executarea Programului de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale pentru 
anul 2017, urmatoarelor UAT de nivelul I:

157,8 mii lei, primariei Albina
1850.0 mii lei, primariei Cimislia

- 500,0 mii lei, primariei Gura Galbenei
- 50,0 mii lei primariei Ivanovca Noua
- 50,0 mii lei, primariei Suric
- 200,0 mii lei, primariei Satul Nou

100.0 mii lei primariei Codreni
- 100,0 mii lei, primariei Gradiste

100.0 mii lei, primariei Sagaidac
100.0 mii lei, primariei Ialpujeni

7. Administratorii de buget vor asigura:
-  legalitatea utilizarii aloca^iilor bugetare §i respectarea limitelor aprobate;

dezagregarea bugetului imediat dupa aprobarea prezentei decizii, ce implica 
detalierea alocatiilor, resurselor pina la cel mai detaliat nivel al clasificafiei bugetare, in 
sistemul informational de management financiar (SIMF).

8. Directia finante va efectua remanierele in bugetul raional, conform prevederilor 
prezentei decizii.
9. Controlul asupra executarii prezentei decizii se atribuie presedintelui raionului.

Netedu Gheorghe

Secretarul Consiliului Spinu Vasile


