
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZTE
din 21 septembrie 2018 nr.04 I ll
Cu privire la modificarea deciziei 03/03
din22 iunie 2018 ,, Cu privire la repartizarea
surselor financiare din componenta raionali',.

in conformitate cu art. 43 din Legea nr. 436- XVI din 2g decernbrie 2006 privinc
administra{ia publica locald, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice
locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanfelor publice qi responsabilitdfii bugetar-fiscale.
Ordinul ministrului finanfelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasifica{ia bugetara.
Ordinul ministrului finan{elor nr. 209 din 24 decembrie 2015 Setul metodologic privind
elaborarea, aprobarea qi 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. FLG.
868 din 08'10.2014 cu privire la finanfareainbazd, de cost standard per elevi Ei confblnitate cu
necesitalile de efectuare a unor cheltueli neprevdzute, Consiliul Raional Cimislia

DECIDE:
l. Se modificd alocarea surselor financiare alocate din componenta raionald suma de 493.0

mii lei dupd cum urtneazd,:
189,7 mii lei, LT "Ion Creang5", pentru amenajarea teritoriului bloc nr.2(instalarea gardului)
70.0 mii lei, LT "Hyperion"Gura- Galbenei, pentru schimbarea ferestrelor.
35.5 mii lei, Gm Sagaidac, pentru instalarea gardului in jurul qcolii (25,5 mii lei),

65.9 mii lei, Gm
Acoperirea deficitului de buget (10 mii lei).

Hirtop, pentru schimbarea ferestrelor(62.0 mii lei),
procurarea meselor de inox la bucdtdrie (3.9 rnii lei)- 77.5 mii lei, Gm"D.canternir" Ialpujeni, pentru lucrdri de arnenajare a teritoriului

(instalarea gardului din plase de metal).
54.2 mii lei, Gm"L.Dimitriu"ciucur-Mingir, acoperirea deficitului de buget.
2. Administratorul de buget va efectua modificdrile in buget conform legislaliei in vigoare,
3. Direcfia inv6([mint General va rnonito riza utilizarea surselor confbrm destina{iei.
4. Executorii principali gi secundari de buget vor utiliza sursele alocate confbrm destina{iei

din prezenta decizie.
5. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Melente Vasile.

vicepregedinte al raionului Cimiglia.
6. Prezenta decizie se ad afigarea pe pagina web a

Col{a Maxim

Spinu Vasile

Consiliului Raional Ci a.

Preqedintele qedin{ei

Secretarul Consiliului

g*\
tinfa publicd


