
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E CIZIE
din 21 septembrie 2018

Cu privire la repartizarea surselor
financiare din componenta raionali

In conformitate cu art. 43 din Legea nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 pnvl
administralia publica local6, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanfele publi

locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finan{elor publice gi responsabilitdlii bugetar-fisca

Ordinul ministrului finan{elor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind clasificafia bugetar

Ordinul ministrului finanfelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 Setul metodologic privir

elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului, HG. 868 din 08.10.2014 Cu privire la finantar

in bazd de cost standard per elev qi in conlorrnitate cu necesitAlile de bun[ func(ionare

institufiilor de invdfdmdnt, Consiliul Raional Cirniqlia

DECIDE:

1. Se distribuie din componenta raionald 188.4 mii lei, inclusiv:
- 119.8 mii lei, IP Gm. "Tudor StriscS" Satul Nou,pentru repara[ia curent[ a sdlii mari,

gi a spa{iilor sanitare a ospdtdriei.
- 15.0 mii lei, IP Gm. "Tudor StriEc6" Satul Nou,pentru plata gazelor naturale.
- 9.0 mii lei, Gm."$tefan cel Mare", Mihailovca, pentru montarea utilajului de alimenta
cu energie electricd a sistemului de ventilare Ei panoului de distribufie a cantinei qi sI
sportive.
- 44.6 mii lei, LT "M.Eminescu"Cimiglia, pentru alimentarea copiilor din clasele primare.

- 58.0 mii lei, Gm "Sergiu Coipan" Selemet, pentru lucriri de termoizolare a clSdirii.

- 72,0 mii lei, $P-GR Codreni, pentru reparafia sistemului de apd qi canalizare.Se
modifica suma totala din 188.4 rnii lei in 3 18.4 mii I

2. Administratorul de buget va et-ectua modificarile in buget conform legislafiei in vigoare.

3. Direc[ia invi[dmint General va monitorizautilizarea surselor conform destina[iei.

4. Executorii principali qi secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinatiei

din prezenta decizie.

5. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Melente Vasile,
vicepreqedinte al raionului Cimiqlia.

6. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinf[publicd afiqarea pe pagina web a

Consiliului Raional Cimislia.

Preqedintele qedin(ei

Secretarul Consiliului

nr. 04/10

Col(a Maxim

Spinu Vasile
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