
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
            Proiect 

 

din                       2018        nr.  05 / 0 

 

“Cu privire la raportul privind  

executarea bugetului raional 

pe 9 luni ale anului 2018” 

 

 În temeiul art.14, art. 19, art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 23 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind 

finanţele publice locale, art.24, 25, 47, 55 din Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legii bugetului de stat nr. 289 din 

15.12.2017 și conform dării de seamă pe 9 luni ale anului 2018, bugetul Raional 

Cimişlia:  

- la partea de venituri a fost executat în sumă de 85917,24 mii lei sau la nivel de 

68,1%; 

- la partea de cheltuieli a fost executat în sumă de 83432,71 mii lei sau la nivel de 

64,5%; 

- la transferuri de la bugetul de stat a fost executat în sumă de 75195,28 mii lei sau 

66,4%. 

În baza celor expuse Consiliul raional Cimișlia, 

 

DECIDE: 

1. A lua act de raportul dnei Olga Gorban, șef Direcția Finanțe, privind executarea 

bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018, conform anexei. 

2. A obliga instituțiile publice cu drept de persoană juridică să întreprindă măsuri 

eficiente pentru acumularea veniturilor planificate, să asigure utilizarea alocațiilor 

bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinației a 

transferurilor cu destinație specială și contractarea de lucrări, servicii, bunuri 

materiale conform prevederilor legislației în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul consiliului  Vasile Spînu 
 

 
 

Coordonat:                                                                                      Iovu Bivol, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului  

         Anatolie Casap, jurist 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban , șef Direcţie finanţe  

 

 



Anexa  

la decizia nr. 05/      din      11.2018 

 

Denumirea  Cod  Aprobat  
Precizat pe 

an  

Executat anul 

curent  

Executat fata de 

precizat  Executat anul 

precedent 

Executat anul curent 

fata de anul 

precedent  

devieri (+/-) 
in 

%% 

devieri 

(+/-) 

in 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.VENITURI 1 121 191,50 126 207,81 85 917,24 -40 290,57   68.1 79 694,22 6 223,02 107.8 

Impozite si taxe 11 4 664,00 4 664,00 4 293,37 -370,63   92.1 3 675,00 618,37 116.8 

Impozit pe venitul retinut din 
salariu 

111110 4 489,20 4 489,20 3 946,63 -542,57   87.9 3 398,81 547,82 116.1 

Impozitul pe venitul 

persoanelor fizice spre 
plata/achitat 

111121 86,10 86,10 198,55 112,45 >200 199,95 -1,40   99.3 

Impozit pe venitul aferent 

operatiunilor de predare in 

posesie si/sau folosinta a 
proprietatii imobiliare 

111130     6,61 6,61   11,41 -4,80   57.9 

Impozit privat incasat ?n 

bugetul local de nivelul II 
113312     0,13 0,13   0,16 -0,03   81.3 

Taxele pentru resursele 

naturale 
11461 88,70 88,70 141,44 52,74 159.5 64,68 76,76 >200 

Taxa pentru apa 114611 70,00 70,00 119,68 49,68 171.0 54,49 65,19 >200 

Taxa pentru extragerea 

mineralelor utile 
114612 8,60 8,60 4,54 -4,06   52.8 9,07 -4,53   50.1 

Taxa pentru lemnul eliberat pe 

picior 
114613 10,10 10,10 17,23 7,13 170.6 1,11 16,12 >200 

Granturi primite 13   4 120,88 4 261,49 140,61 103.4   4 261,49   

Granturi curente primite de la 

guvernele altor state pentru 
proiecte finantate din surse 

externe pentru bugetul local de 
nivelul 2 

131122   4 120,88 4 261,49 140,61 103.4   4 261,49   

Alte venituri 14 2 466,50 2 680,00 1 847,65 -832,35   68.9 1 605,04 242,61 115.1 

Taxa la cumpararea valutei 
straine de catre persoanele 

fizice in casele de schimb 

valutar 

142245 132,00 132,00 88,27 -43,73   66.9 81,43 6,84 108.4 

Incasari de la prestarea 
serviciilor cu plata 

142310 1 524,50 1 536,00 1 130,74 -405,26   73.6 1 069,76 60,98 105.7 

Plata pentru locatiunea 

bunurilor patrimoniului public 
142320 770,00 830,00 451,57 -378,43   54.4 397,53 54,04 113.6 

Amenzi si sanctiuni 
contraventionale incasate in 

bugetul local de nivelul 2 

143120 20,00 20,00 1,00 -19,00    5.0 16,50 -15,50    6.1 

Amenzi aplicate de sectiile de 
supraveghere si control ale 

traficului rutier 

143220 20,00         8,73 -8,73   

Donatii voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 

interne pentru sustinerea 

bugetului local de nivelul 2 

144112     30,00 30,00   1,00 29,00 >200 

Donatii voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 

interne pentru institutiile 

bugetare 

144114   40,00 43,54 3,54 108.9 30,00 13,54 145.1 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli capitale din surse 

interne pentru institutiile 
bugetare 

144214   12,00   -12,00         

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli capitale din surse 

externe pentru institutiile 
bugetare 

144224   110,00 102,43 -7,57   93.1   102,43   

Transferuri primite in cadrul 

bugetului public national 
19 114 061,00 114 742,92 75 514,74 -39 228,18   65.8 74 414,19 1 100,55 101.5 

Transferuri primite intre 

bugetul de stat si bugetele 

locale 

191 114 061,00 114 503,03 75 455,05 -39 047,98   65.9 74 380,45 1 074,60 101.4 

Transferuri primite intre 

bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 2 

1911 112 637,60 113 224,60 75 195,28 -38 029,32   66.4 72 004,49 3 190,79 104.4 

Transferuri primite intre 
institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de 

nivelul 2 

1913 1 423,40 1 278,43 259,77 -1 018,66   20.3 2 375,96 -2 116,19   10.9 



Transferuri primite intre 
bugetele locale in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 

193   79,90 19,90 -60,00   24.9 33,74 -13,84   59.0 

Transferuri primite intre 

bugetele locale a diferitor 

unitati administrativ-teritoriale 

194   160,00 39,79 -120,21   24.9   39,79   

Transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre 
bugetele locale de nivelul 2 

intre diferite unitati 

administrativ-teritoriale 

194210   160,00 39,79 -120,21   24.9   39,79   

II.CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE 
  118 160,00 129 327,41 83 432,71 -45 894,70   64.5 82 483,86 948,85 101.2 

III.CHELTUIELI 2 107 262,06 107 375,08 73 751,87 -33 623,21   68.7 69 788,12 3 963,75 105.7 

Cheltuieli de personal 21 73 777,14 74 524,96 51 621,42 -22 903,54   69.3 47 659,41 3 962,01 108.3 

Bunuri si servicii 22 28 274,30 22 010,18 14 504,20 -7 505,98   65.9 10 373,65 4 130,55 139.8 

Dobinzi 24 282,80 282,80 123,67 -159,13   43.7 168,25 -44,58   73.5 

Subsidii 25 100,00 689,50 584,00 -105,50   84.7 2 009,56 -1 425,56   29.1 

Prestatii sociale 27 4 616,72 4 408,65 1 895,79 -2 512,86   43.0 2 777,17 -881,38   68.3 

Alte cheltuieli 
28 211,10 4 431,00 4 142,80 -288,20   93.5 84,75 4 058,05 

  

>200 

Transferuri acordate in cadrul 
bugetului public national 

29   1 028,00 880,00 -148,00   85.6 6 715,33 -5 835,33   13.1 

IV.ACTIVE 

NEFINANCIARE 
3 10 897,94 21 952,32 9 680,84 -12 271,48   44.1 12 695,75 -3 014,91   76.3 

Mijloace fixe 31 3 202,74 13 016,41 5 082,90 -7 933,51   39.0 7 803,41 -2 720,51   65.1 

Stocuri de materiale circulante 33 7 695,20 8 935,91 4 597,94 -4 337,97   51.5 4 892,33 -294,39   94.0 

V.SOLD BUGETAR   3 031,50 -3 119,60 2 484,53 5 604,13 179.6 -2 789,64 5 274,17 189.1 

VI.SURSELE DE 

FINANTARE 
  -3 031,50 3 119,60 -2 484,53 -5 604,13   79.6 2 789,64 -5 274,17   89.1 

VII.ACTIVE FINANCIARE 4     -107,55 -107,55     -107,55   

VIII.DATORII 5 -3 031,50 -3 031,50 -1 182,30 1 849,20   39.0 -1 406,02 223,72   84.1 

IX.MODIFICAREA 

SOLDULUI de mijloace 

banesti 

90   6 151,10 -1 194,68 -7 345,78   19.4 4 195,66 -5 390,34   28.5 

Sold de mijloace banesti la 
inceputul perioadei 

91   6 151,10 6 151,56 0,46 100.0 11 894,21 -5 742,65   51.7 

Sold de mijloace banesti la 

sfirsitul perioadei 
93     -7 346,23 -7 346,23   -7 698,55 352,32   95.4 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                 Spînu Vasile  

  



Notă informativă 

la proiectul deciziei  

“Cu privire la raportul privind executarea 

 bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018” 

 
EXECUTAREA VENITURILOR BUGETULUI RAIONAL 

 

Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat prin ședința Consiliului raional din 22 

decembrie 2017 nr. 08/04 la partea de venituri în sumă de 121191,5 mii lei. Conform raportului 

pentru 9 luni ale anului 2018 încăsările la buget la partea de venituri pe toate componentele au fost 

realizate în sumă de 85917,24 mii lei sau 68,1 % din suma precizată pe an. 
 

Impozitul pe venit reținut din salariul persoanelor fizice însumează 3946,63 mii lei sau 87,9 

% față de planul precizat, acesta constituind 4,6 la sută din totalul veniturilor accumulate. Față de 

anul precedent s-au încasat cu 547,82 mii lei mai mult.  

Plata pentru resursele naturale s-a executat în suma de 141,44 mii lei sau 159,5 la sută față 

de planul precizat. Încasările se repartizează după cum urmează: 
             mii lei 

Denumirea  Cod  Aprobat  
Precizat pe 

an  

Executat 

anul curent  

Executat fata de 

precizat  
Executat 

anul 

precedent 

Executat anul 

curent fata de anul 

precedent  

devieri (+/-) 
in 

%% 

devieri 

(+/-) 

in 

%% 

Taxa pentru apa 114611 70,00 70,00 119,68 49,68 171.0 54,49 65,19 >200 

Taxa pentru extragerea mineralelor 

utile 
114612 8,60 8,60 4,54 -4,06   52.8 9,07 -4,53   50.1 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 10,10 10,10 17,23 7,13 170.6 1,11 16,12 >200 

 

Cei mai mari plătitor ai taxei pentru apă este I.M."SERVICII PUBLICE”, taxa pentru 

extragerea mineralelor utile a fost achitată în buget de către: “I.I.G.G. Prodius” și pentru taxa 

pentru lemnul eliberat pe picior a fost achitată de I.S.”SILVO-CINEGETICA CIMISLIA”. 

La compartimetul Granturi se atestă acumulări în mărime de 4261,49 mii lei, mijloace 

transferate de către Uniunea Europeană pentru implementarea proiectului “Poarta de sud a 

Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”. Proiectul dat este finanțat de Uniunea Europeană, 

costul total al proiectului constituie 336,0 mii Euro. Parteneri în cadrul proiectului sunt 8 Consilii 

raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud, inclusiv și Consiliul raional Cimișlia, și 4 incubatoare 

de afaceri din cadrul raioanelor menționate, ODIM (Organizația pentru Dezvoltarea sectorului 

întreprinderilor Mici și Mijlocii) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud.  

Capitolul ”Alte venituri” au fost executate în sumă de 1847,65 mii lei din 2680,0 mii lei 

precizate, care include:  

- taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar 

care însumează 88,27 mii lei , 

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1130,74  mii lei,  

- plata pentru locațiunea bunurilor proprietate publică în sumă de 451,57 mii lei. 

 care le revin instituțiilor subordonate Consiliului raional Încasările includ în mare parte două 

tipuri de venituri și anume venituri de la comercializarea mărfurilor și serviciilor de către 

instituțiile bugetare care ating suma de 1582,32 mii lei sau 66,9 la sută din suma total planificată 

pe an, dintre care: 1130,74 mii lei – încasări de la serviciile cu plată și 451,57 mii lei – plata 

pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public. Încasările pe fiecare categorie de venit și pe 

fiecare instituție se reflect în tabelele de mai jos: 
mii lei 

Denumirea Aprobat Precizat Executat Ponderea Proveniența surselor 

Incasari de la 

prestarea serviciilor 

cu plata  

1 524,50 1 536,00 1 130,74 73,6   

Directia  invatamint 

Cimislia                                                                                                                          
  1,50 0,20 13,3 

 pentru eliberarea certificatelor de 

studii pierdute  



Scoala de arte Cimislia                                                                                                                                311,00 311,00 206,57 66,4 
plata pentru frecventarea cercurilor 

din cadrul Școlii de arte Cimișlia 

Tabara de odihna 

pentru copii                                                                                                                          
154,00 154,00 167,16 108,5 

plata pentru biletele de odihnă la 

Tabăra “Izvoraș” din s. Zloți,  

Serviciul arhiva                                                                  41,20 41,20 55,87 135,6 
plata pentru serviciile prestate de 

Serviciul Arhivă 

Liceul Teoretic M. 

Eminescu Cimislia                                                                                                                   
18,00 18,00 15,00 83,3 cazarea elevilor în cămin 

Gimnaziul Stefan cel 

Mare Mihailovca                                                                                                                   
45,10 45,10   0,0 

plata părintească pentru alimentarea 

elevilor din clasele a V-a a IX-a din 

cadrul gimnaziilor  

Gimnaziul Gradiste                                                                                                                                     60,20 60,20 37,72 62,7 

Gimnaziul Javgur                                                                                                                                       35,00 35,00 28,32 80,9 

Gimnaziul Troitcoe                                                                                                                                     22,50 32,50 25,22 77,6 

Gimnaziul Satul-Nou                                                                                                                                    67,70 67,70 26,07 38,5 

Scoala primara -

gradinita Mereni                                                                                                                       
48,60 48,60 24,05 49,5 

plata părintească copiilor din 

instituțiile preșcolare (ce constituie 

33,33 % din costul total al 

alimentației) 

Liceul Teoretic 

I.Creanga Cimislia                                                                                                                     
18,00 18,00 5,20 28,9 cazarea elevilor în cămin 

Serviciul asistenta 

sociala la domicilui 

Cimislia                                                                                                      

98,40 98,40 30,63 31,1 

mijloace acumulate de la deservirea 

bătrînilor, care constituie pentru o 

persoană situată în oraș -360,4 lei pe 

lună și 450,5 lei pe lună pentru o 

persoană situată în sat 

Azilul de batrin 

Cimislia                                                                                                                              
522,00 522,00 463,38 88,8 

plata pentru persoanele cazate în 

Azilul de bătrîni,  

Centrul raional de 

creatie Cimislia                                                                                                                    
1,10 1,10 1,10 100,0 

plata pentru arenda costumelor de la 

Centrul de creație al copiilor și 

adolescenților, 

Scoala primara-

gradinita Codreni                                                                                                                       
20,50 20,50 12,98 63,3 

plata părintească pentru alimentarea 

copiilor din instituțiile preșcolare (ce 

constituie 33,33 % din costul total al 

alimentației) 

Scoala sportiva 

Cimislia                                                                                                                               
10,00 10,00 6,15 61,5 

plata persoanelor care frecventează 

secții pentru maturi, 

Gimnaziul-gradinita 

Ciucur-Mingir                                                                                                                      
51,20 51,20 25,12 49,1 

plata părintească pentru alimentarea 

copiilor din instituțiile preșcolare (ce 

constituie 33,33 % din costul total al 

alimentației) 

 

mii lei 

Denumirea Aprobat Precizat Executat Ponderea 

executării % 

Proveniența 

surselor 

Plata pentru locatiunea 

bunurilor patrimoniului public                                                                                                 
770,00 830,00 451,57 54,4 

Plata pentru 

locatiunea 

bunurilor 

patrimoniului 

public      

Aparatul Presedintelui  Raionului 

Cimislia                                                                                                             
210,00 210,00 45,33 21,6 

Administrare in domeniul protectiei 

sociale                                                                                                            
45,00 - - - 

Liceul Teoretic M. Eminescu 

Cimislia                                                                                                                   
250,00 250,00 75,13 30,1 

Gimnaziul Cenac                                                                                                                                        140,00 140,00 87,36 62,4 

Gimnaziul Javgur                                                                                                                                       25,00 25,00 37,83 151,3 

Liceul Teoretic I.Creanga Cimislia                                                                                                                     100,00 100,00 100,00 100,0 

Directia asistenta sociala si 

protectia familiei Cimislia                                                                                              
- 105,00 105,93 100,9 

 

 Amenzile și sancțiunele au fost executate în suma de 1,0 mii lei sau 5 % fata de planul 

precizat. Este de menționat faptul că, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 13 din 19.01.2018 



au fost efectuate modificări în clasificația economică și anume excluderea codului economic 

143220 “Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier” la care 

au fost aprobate acumulări în mărime de 20,0 mii lei în bugetul raional. Totodată în 

conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 modificată prin Legea nr. 101 din 

07.06.2018 vor fi compensate veniturile ratate care vor fi propuse spre aprobare prin decizia 

de corelare a bugetului raional.         mii lei 

 

Denumirea  Cod  Aprobat  
Precizat pe 

an  

Executat 

anul curent  

Executat fata de 

precizat  

Executat 

anul 

precedent 

Executat anul 

curent fata de anul 

precedent  

devieri (+/-) 
in 

%% 
 

devieri 

(+/-) 

in 

%% 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 

incasate in bugetul local de nivelul 2 
143120 20,00 20,00 1,00 -19,00 

   

5.0 
16,50 -15,50    6.1 

Amenzi aplicate de sectiile de 

supraveghere si control ale traficului 

rutier 

143220 20,00         8,73 -8,73   

 

La capitolul granturi au fost precizate alocații în mărime de 4120,88 mii lei, acumulările au 

însumat 4261,49  mii lei, mijloace transferate de către Uniunea Europeană pentru implementarea 

proiectului “Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”. 

La capitolul donații au fost precizate alocații în mărime de 162,0 mii lei, acumulările au atins 

suma de 175,98 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea Precizat Executat Proveniența mijloacelor  Destinați acestora 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 

interne pentru sustinerea 

bugetului local de nivelul 2                                           

- 30,00 
Oficiul național al Viei 

și Vinului 

Desfășurarea festivității 

"Festivalul Național al 

strugurelui" 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 

interne pentru institutiile 

bugetare                                                             

40,00 43,54 Consilii raionale  

Implementării proiectului 

“Poarta de sud a Moldovei 

deschisă pentru afaceri și 

investiții” 
Donatii voluntare pentru 

cheltuieli capitale din surse 

interne pentru institutiile 

bugetare                                                            

12,00   
Fondul de Eficiență 

Energetică, 
Implmentarea măsurilor de 

eficiență energetică 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli capitale din surse 

externe pentru institutiile 

bugetare                                                            

110,00 102,43 
Consiliul Județean 

Prahova  

Reparația complexului 

muzeistic “Centrul Vechi” 

or.Cimișlia 

 

Ponderea principală în totalul veniturilor acumulate în bugetul raional revin transferurilor de 

la bugetul de stat direcționate bugetului raional care constituie 75195,28 mii lei sau la nivel de 

66,4 la sută din totalul veniturilor executate pe perioada anului 2018. 

Acumulările transferurilor se reflectă în tabelul de mai jos:  
            mii lei 

Denumirea  Cod  Aprobat  
Precizat pe 

an  

Executat 

anul curent  

Executat fata de 

precizat  
Executat 

anul 

precedent 

Executat anul 

curent fata de anul 

precedent  

devieri (+/-) 
in 

%% 

devieri 

(+/-) 

in 

%% 

Transferuri primite intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul 2 
1911 112 637,60 113 224,60 75 195,28 -38 029,32 66.4 72 004,49 3 190,79  104.4 

Transferuri primite intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul 2 

1913 1 423,40 1 278,43 259,77 -1 018,66 20.3 2 375,96 -2 116,19   10.9 

Transferuri primite intre bugetele 

locale in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 

193   79,90 19,90 -60,00 24.9 33,74 -13,84   59.0 

Transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre bugetele 

locale de nivelul 2 intre diferite unitati 

administrativ-teritoriale 

194210   160,00 39,79 -120,21 24.9   39,79   

 



Alocațiile de la Fondul de Investiții Sociale din Moldova au însumat 121,11 mii lei sau 98,5% 

față de mijloacele preconizate spre încasare în mărime de 122,93 mii lei, mijloace destinate 

pentru procurarea echipamentului în cadrul proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilități în 

școlile de cultură generală” inclusiv: 

 Preconizat 63,1 mii lei și alocat 61,5 mi lei – pentru Liceul Internat cu profil sportiv Lipoveni,  

 Preconizat 59,8 mii lei și alocat 59,6 mii lei – Gimnaziul Gradiște. 

De asemenea bugetul raional a primit transferuri de la APL de nivelul I din raionul Cimișlia 

în suma de 19,9 mii lei pentru pentru alimentarea elevilor din clasa a 5-9 din familii social 

vulnerabile, inclusiv: 

 7,9 mii lei – de la primăria s.Satul Nou acordate gimnaziului s.Satul Nou, 

 9,6 mii lei – de la primăria s.Troițcoe acordate pentru gimnaziul Troițcoe, 

 2,4 mii lei – de la primăria s. Suric acordate gimnaziului s.Satul Nou. 

Au fost preconizate spre încasare transferuri de la APL de nivelul I, contribuția cetățenilor 

în cadrul proiectului “Gestionarea integrată a deșeurilor menajere solide în raionul Cimișlia”, în 

mărime de 60,0 mii lei, alocate prin deciziile Consiliilor locale ale or. Cimișlia în sumă de 50,0 

mii lei și s. Selemet în mărime de 10,0 mii lei, mijloace netransferate la contul bugetului raional 

la moment. 

În scopul implementării proiectului “Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și 

investiții”, de către partenerii în cadrul proiectului vor fi transferate la contul bugetului raional 

contribuțiile acestora, care respectiv au fost incluse în bugetul raional spre acumulare. Contribuțiile 

consiliilor raionale constituie: Consiliile raional Cahul, Leova, Ștefan Vodă a cîte 2,2 mii euro și 

Consiliile raional Cantemir, Căușeni, Basarabeasca, Taraclia a cîte 1,0 mii euro. Ceea ce va 

constitui, aproximativ, 200,0 mii lei convertind în valuta autohtonă la aplicarea cursului valutar 

mediu. Mijloacele au fost transferate de către Consiliile raionale – Basarabeasca – 20,0 mii lei și 

Căușeni – 19,79 mii lei. 
             mii lei 

Denumirea  Cod  

Aprobat  Precizat pe an  

Suma 
% din 

total 
Suma 

% din 

total 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 

2 intre diferite unitati administrativ-teritoriale 
194210 - - 160,0 39,79 

 

EXECUTAREA CHELTUIELILOR BUGETULUI RAIONAL 

 

Sub aspect economic mărimea cheltuielilor executate din contul bugetului raional pentru 9 

luni ale anului 2018 au însumat 83432,71 mii lei sau 64,5 din suma cheltuielilor preconizate pe 

anul curent în mărime de 129327,41 mii lei.  
             mii lei 

Denumirea  Cod  Aprobat  
Precizat pe 

an  

Executat anul 

curent  

Executat fata de 

precizat  Executat anul 

precedent  

Executat anul curent 

fata de anul 

precedent  

devieri (+/-) 
in 

%% 

devieri 

(+/-) 

in 

%% 

CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE 
  118 160,00 129 327,41 83 432,71 -45 894,70 

  

64.5 
82 483,86 948,85  101.2 

I.CHELTUIELI 2 107 262,06 107 375,08 73 751,87 -33 623,21 68.7 69 788,12 3 963,75  105.7 

Cheltuieli de personal 21 73 777,14 74 524,96 51 621,42 -22 903,54 69.3 47 659,41 3 962,01  108.3 

Bunuri si servicii 22 28 274,30 22 010,18 14 504,20 -7 505,98 65.9 10 373,65 4 130,55  139.8 

Dobinzi 24 282,80 282,80 123,67 -159,13 43.7 168,25 -44,58   73.5 

Subsidii 25 100,00 689,50 584,00 -105,50 84.7 2 009,56 -1 425,56   29.1 

Prestatii sociale 27 4 616,72 4 408,65 1 895,79 -2 512,86 43.0 2 777,17 -881,38   68.3 

Alte cheltuieli 28 211,10 4 431,00 4 142,80 -288,20 93.5 84,75 4 058,05   >200 

Transferuri acordate in cadrul 

bugetului public national 
29   1 028,00 880,00 -148,00 85.6 6 715,33 -5 835,33   13.1 

II.ACTIVE NEFINANCIARE 3 10 897,94 21 952,32 9 680,84 -12 271,48 44.1 12 695,75 -3 014,91   76.3 

 

 

CHELTUIELILE DE PERSONAL 

Partea preponderentă a cheltuileilor, în mărime de 61,9% din totalul cheltuielilor executate 

o constituie cheltuielile de personal ale instituțiilor, direcțiilor și secțiilor subordonate Consiliului 



Raional, care includ remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal, achitarea 

contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de 

asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării. Pentru anul 2018, la acest capitol în 

acest scop au fost preconizate 74524,96 mii lei, cheltuielile executate constituind 51621,42 mii lei 

sau 69,3 la sută față de mijloacele planificate pe an. Mijloacele precizate au fost incluse în buget 

pentru remunerarea personalului în cadrul proiectului “Poarta de sud a Moldovei deschisa pentru 

afaceri si investiții”, cît și mijloacele alocate prin decizia Consiliului raional nr. 02/02 din 23 

martie 2018, Direcției asistență socială și protecție a familiei pentru acoperirea cheltuielilor de 

personal, ținind cont de faptul ca la eleborarea  bugetului nu au fost luate în calcul unele majorari 

aprobate în legislație care au intrat în vigoare începînd cu 01 ianuarie 2018. În comparație cu 

aceeași perioadă a anului precedent s-au executat cu 3962,01 mii lei mai mult, sau cu 7,6 la sută.  

 

BUNURI ȘI SERVICII 

Categoria respectivă constituie cheltuielile pentru bunurile şi serviciile necesare 

desfăşurării activităţii instituţiilor publice, cu excepţia bunurilor ce creează stocuri, mijloacelor 

fixe, rezervelor de stat. La categoria respectivă se atribuie si cheltuielile aferente contractelor 

încheiate cu persoanele fizice privind angajarea unor servicii,  

 Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost preconizate în sumă de 22010,18 mii 

lei sau 17,0 % din suma cheltuielilor totale. Cheltuieli executate au însumat 14504,20 mii lei sau 

17,4% față de suma planificată. Cota preponderentă din acest capitol de cheltuieli executate la 

perioada de raportare o dețin: serviciile de reparații curente – 7080,32 mii lei sau 8,5%, servicii 

neatribuite altor aliniate cu 2498,64 mii lei sau 3,0%, achitarea serviciilor pentru consumul de gaze 

cu 2527,12 mii lei sau 3,0% la sută din totalul cheltuielilor executate. 

 

DOBÎNZI 

La acest capitol de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în mărime de 282,8 mii 

lei, executate fiind 123,67 mii lei sau 43,7 la sută, mijloacele date constituind dobînda achitată 

pentru împrumutul angajat în cadrul proiectului „Energetic II” (se achită de două ori pe an). 
 

SUBSIDII 

Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 689,50 

mii lei, mijloace alocate prin deciziile consiliului raional pe parcursul a 9 luni ale anului 2018. Pe 

perioada de raportare au fost executate cheltuieli în sumă de 584,0 mii lei, ceea ce constituie 84,7 

% din mijloacele precizate, mijloacele alocate și netransferate urmează a fi utilizate conform 

destinației în timpul apropiat. Repartizarea mijloacelor se reflectă în tabela de mai jos: 
mii lei 

Beneficiar 
Mijloace 

precizate 
Finanțat Dectinația mijloacelor 

Sur

sa 

Incubatorul de Afacere 237,0 200,0 susținerea activității  
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IMSP Spitalul raional Cimișlia 

41,0 41,0 
compensarea cheltuielilor spitalicești a persoanelor 

social-vulnerabile 

250,0 250,0 

cota parte Fondatorului în cadrul Proiectului 

investițional din Fondul de dezvoltare CNAM, pentru 

dotarea cu utilaj medical a secției Unitate Primire 

Urgențe 

Asociația Obșteșteasxcă a 

Veteranilor “Sfîntul Gheorghe 

Biruitorul” 

25,0 25,0 

în legătură cu comemorarea începutul războiului 

pentru apărarea integrității teritoriale și suveranității 

Republicii Moldova 

18,5 - achitarea confecționării plăcilor comemorative 

Asociația Obșteștească “Cernobîl” 5,0 5,0 comemorarea catastrofei de la Cernobîl 



Consiliul raional Cimișlia al 

veteranilor războiului și al muncii 
10,0 10,0 susținere financiară 

IMSP Centrul de sănătate Cimișlia 20,0 20,0 

procurarea amestecurilor adaptate copiilor 
IMSP Centrul de sănătate Gura 

Galbenei 
8,0 8,0 

Inspectoratului de poliție Cimișlia 20,0 20,0 reparația biroului de documentare 

Organizația obșteștească “Uniunea 

Veteranilor de Război din 

Afganistan” 

5,0 5,0 
ajutor financiar în legătură cu împlinirea a 29 ani de 

la retragerea forțelor armate din Afganistan 
FR 

Cantina socială s. Selemet 50,0 - susținerea activității FSP 

TOTAL 689,5 584,0   

 

FLSP - Fondul de susținere a populației, 

FR - Fond de rezervă. 

 

PRESTĂRI SOCIALE 

Mijloacele financiare pentru „Prestări sociale” au fost planificate pentru 9 luni ale anului 2018 

în sumă de 4408,65 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile au însumat 1895,79 mii lei 

s-au 43,0 %. În categoria dată de cheltuieli sînt incluse: 
mii lei 

Denumirea 
ECO 

K1-K6 
Aprobat Precizat Executat 

Ponderea 

executării 

față de 

precizat % 

TOTAL   4 616,72 4 408,65 1 895,77 43,0 

Indemnizații de asistență socială,              

inclusiv pentru:                                                                                                             
272300 1 146,60 1 146,60 621,86 54,2 

tineri specialiști cadre - didactice   136,,0 136,00 95,00 69,9 

Alocații                                                                                                                                               272400 489,40 489,40 255,07 52,1 

Compensatii, inclusiv pentru:                                                                                                                      272500 977,30 977,30 590,59 60,4 

             pentru serviciile de transport     930,40 930,40 585,46 62,9 

            pentru tineri specialiști   46,90 46,90 5,14 11,0 

Ajutoare banesti                                                                                                                                       272600 1 592,90 1 305,73 145,83 11,2 

Alte prestatii de asistenta sociala                                                                                                                    272900 189,10 189,10 134,17 71,0 

Indemnizatii la incetarea actiunii 

contractului de munca                                                                                               
273200 5,00 63,54 51,49 81,0 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara 

de munca achitate din mijloacele financiare 

ale angajatorului                                              

273500 216,42 227,42 87,20 38,3 

Achitarea indemnizatiei alesului local la 

expirarea mandatului                                                                                         
273600 0,00 9,56 9,56 100,0 

 

 

ALTE CHELTUIELI 

Pentru ”Alte cheltuieli” au fost prevăzute 4431,0 mii lei, cheltuielile executate se cifrează la 

suma de 4142,80 mii lei sau 93,5 la sută din planul precizat pentru anul în gestiune. Aceste 

cheltuieli includ: penalități și amenzi în sumă de 0,62 mii lei achitate de către Azilul de bătrîni; 

alte cheltuieli curente, care presupun îndemizația alesului local pentru fiecare zi de participare la 

ședința Consiliului Raional au fost executate pe perioada anului curent în sumă de 90,41 mii lei 

achitate de Aparatul președintelui și 85,52 mii lei reprezintă alte cheltuieli executate în baza de 

contracte cu personae fizice achitate pentru implementarea proiectului menționat mai jos. Din 



suma totată a mijloacelor transferate de către Uniunea Europeană în mărime de 4261,49 mii lei 

pentru implementarea proiectului “Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”, 

3966,24 mii lei au fost transferate către ODIMM și ADR Sud în conformitate condițiile de 

implementare a proiectului. 

 

TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 

La capitolul dat au fost precizate cheltuieli în sumă de 1028,0 mii lei, pe perioada de 

raportare fiind executate la nivel de 85,6 %. Mijloacele în sumă de 148,0 mii lei pentru susținerea 

Serviciului de salvatori și pompieri din s.Gura Galbenei – neexecutate și  880,0 mii lei sume 

alocate și transferate către APL de nivelul I conform Anexei privind repartizarea mijloacelor 

destinate pentru infrastructura drumurilor locale pentru anul 2018 la decizia Consiliului raional 

nr. 02/02 dinn 23.03.2018 și anume 480,0 mii lei – primăriei Gura Galbenei și 400,0 mii lei – 

primăriei or. Cimișlia.  

MIJLOACE FIXE 

Mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă) şi nemateriale  prevăzute pentru 

utilizare pe o durată mai mare de un an indiferent de valoarea acestora. Cheltuielile aferente 

mijloacelor fixe pentru anul curent au fost precizate în sumă de 13016,41 mii lei sau 59,3 % din 

totalul de cheltuieli planificate pentru anul de gestiune și executate în sumă de 5082,9 mii lei sau 

39,0% față de mijloacele preconizate spre executare. Acest capitol include cheltuieli pentru 

reparații capitale ale clădirilor – 4157,12 mii lei, reparația construcțiilor speciale – 34,77 mii lei, 

procurarea mașinilor și utilajelor – 303,55 mii lei, ș.a.  

 

STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 

Pentru această categorie de cheltuieli au fost planificate 8935,91 mii lei dintre care au fost 

valorificate mijloace financiare în mărime de 4597,94 mii lei sau 51,5 la sută din mijloacele 

precizate pentru perioada de raportare. 

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile pentru anul în gestiune 

cheltuielile executate au însumat 1399,60 mii lei sau 58,1 la sută din mijloacele prevăzute pe an 

2409,6 mii lei. 

Pentru procurarea pieselor de schimb au fost executate surse în sumă de 81,79  mii lei sau 

47,0 % față de prevederile prevăzute. 

 Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul 

raional au fost planificate – 4125,48 mii lei. La situația din 30 septembrie 2018 au fost efectuate 

cheltuieli în sumă de 1990,54 mii lei ori 48,2 la sută din prevederile anuale. În comparație cu 

aceeași perioadă a anului precedent se atestă o creștere de 238,47 mii lei sau cu 12,0 puncte 

procentuale mai mult, dat fiind faptului că norma de alimentarea este în creștere față de anul 

precedent și constituie, începînd cu 1 septembrie,  10,8 lei pentru elevii din clasele a I-IV-a și 

26,26 lei pentru un copil din grădinițe. Menționăm că contractează servicii de alimentație 

următoarele instituții: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Cimișlia, Liceul Teoretic “Ion 

Creangă” or. Cimișlia, Gimnaziul “Al. Pușkin” or. Cimișlia, prin urmare au fost diminuate 

cheltuielile care urmau să fie reflectate la categoria dată și au fost executate la categoria bunuri și 

servicii. 

 Pentru procurarea medicamentelor  și materialelor sanitare au fost executate 44,13 mii lei. 

Cheltuielile pentru procurarea materialelor didactice (60,28 mii lei) și a materialelor de uz 

gospodăresc și rechizite de birou (446,32 mii lei) pe perioada de gestiune au constituit 506,6 mii 

lei, suma precizată pe an în buget constituind 1261,37 mii lei. 

Pentru procurarea materialelor de construcție utilizate la reparațiile curente a clădirilor au 

fost prevăzute în buget 499,65 mii lei, cheltuielile real efectuate pe perioada raportată au constituit 

383,63 mii lei ori 76,8 la sută din prevederile anuale. 

Deasemenea au fost executate 6,7 mii lei pentru procurarea accesoriilor de pat și 

îmbrăcămintei de serviciu și procurarea altor materiale. 

 

 

Șef direcție finanțe         Olga GORBAN 


