
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
           Proiect 

 

din      decembrie 2018        nr. 05/0 

 

 

“Cu privire la modificarea bugetului 

raional aprobat pentru anul 2018„ 

 

 

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

administraţia publică locală, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale, Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind 

clasificaţia bugetară, Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu 

privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului, decizia Consiliului raional nr.08/04 din 22 decembrie 2017 cu privire la 

aprobarea bugetului raional pe anul 2018 în lectura a doua şi cu necesităţile de efectuare 

a unor cheltuieli neprevăzute, Consiliul raional Cimişlia 

 

DECIDE: 

 

1. A aproba majorarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 

40,7 mii lei, inclusiv : 

15,8 mii lei – mijloace financiare  acordate de Fondul de Eficiență Energetică, pentru 

schimbarea ferestrelor; 

10,9 mii lei – donații interne, acordate Gimnziului-grădiniță Ciucur Mingir, pentru 

alimentarea elevilor din clasa a V-IX; 

14,0 mii lei – transferuri curente primite de la primăria com.Gradiște, acordate 

gimnaziul Gradiște, pentru alimentarea elevilor din familii social-vulnerabile. 

2. A aproba diminuarea bugetului la partea de venituri și cheltuileli pe componenta 

“resurse colectate”, în sumă de 87,1 mii lei. 

3. A  preciza cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2018 în sumă de  

73 777,14 mii lei. 

4. A aproba distribuirea mijloacelor din contul transfeurlui cu destinație specială 

nedistribuit, în mărime de 44,6 mii lei, pentru liceul teoretic “Mihai Eminescu” pentru 

alimentarea elevilor, în legătură cu majorarea numărului de elevi începînd cu 01 

septembrie 2018. 

5. A aproba “Efectivul-limită a statelor de personal pe instituțiile finanțate din bugetul 

raional pentru anul 2018”, începînd cu 01 septembrie 2018, conform anexei. 



6. Cifra 250,0 mii lei se modifică în cifra 232,5 mii lei (L 555); cifra 200,0 mii lei se 

modifică în cifra 197,5 mii lei (L 558.1); cifra 1500,0 mii lei se modifică în cifra 

1200,0 mii lei (L 559.1); cifra 325,0 mii lei se modifică în cifra 320,0 mii lei (L 

554.1); cifra 75,9 mii lei se modifică în cifra 45,9 mii lei (rîndul 3 din  anexa la decizia 

Consiliului raional 02/02 din 23.03.2018) și se redistribuie pentru lucrări de reparație 

a drumurilor locale 355,0 mii lei, inclusiv pentru drumul local L 565 Ciucur Mingir 

– Cenac – 45,0 mii lei;  drumul prin satul Cicur Mingir – 70,0 mii lei, drumul prin 

satul Ivanovca Nouă – 240,0 mii lei. 

7. Administratorii de buget vor asigura: 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

- dezagregarea bugetului imediat după aprobarea prezentei decizii, ce implică 

detalierea alocaţiilor, resurselor pînă la cel mai detaliat nivel al clasificaţiei bugetare, 

în sistemul informaţional de management financiar (SIMF). 

8. Direcția finanțe va efectua remanierele în bugetul raional, conform prevederilor 

prezentei decizii. 

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

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

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

 

Secretarul Consiliului raional Vasile Spînu 

 

 
 

Coordonat:                                                                                      Iovu Bivol, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului  

         Anatolie Casap, jurist 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban , șef Direcţie finanţe  

 

  

  



 
 

Anexa nr.  

la decizia Consiliului raional  

nr. 05/0  din      .11.2018 

 

Efectivul-limită a statelor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul raional 

Cimişlia pentru anul 2018 
    

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Cod            

Org1/Org2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 TOTAL   1236,70 

2 Consiliul Raional 1240 62,75 

3 Aparatul preşedintelui raionului 14349 33,75 

4 Direcţia finanţe 14356 14,0 

5 Direcţia economie şi atragerea investiţiilor 14350 5,0 

6 Direcţia agricultură şi industrie prelucrătoare 14351 5,0 

7 Direcţia dezvoltare teritorială 14352 5,0 

8 Secţia cultură, tineret şi sport 2320 65,33 

9 Aparat Secţia cultură, tineret şi sport  04063 6,0 

10 Orchestra de muzică populară "Rapsozii" Cimişlia 09509 2,0 

11 Orchestra "Fanfara" Cimişlia 09510 2,0 

12 Şcoala de arte Cimişlia 10399 41,83 

13 Ansamblul de dans "La izvor" Cimişlia 12574 2,0 

14 
Formaţia folclorică "Busuioc moldovenesc" 

Ialpujeni 
12575 2,0 

15 Muzeul de istorie, etnografie şi artă Cimişlia 14357 5,5 

16 Centru metodic 14358 2,0 

17 Centru raional de tineret Cimișlia   2,0 

18 Direcţia învăţămînt general 2242 920,62 

19 Aparat Direcţia generală învăţămînt 03985 28,00 

20 Transportarea elevilor 03985 15,00 

21 Şcoala sportivă Cimişlia 09476 34,22 

22 
Centrul de creaţie al copiilor şi adolescenţilor 

Cimişlia 
09479 32,50 

23 Tabăra de odihnă pentru copii "Izvoraş" din s.Zloţi 12281 5,00 

24 Serviciu de asistenţă psihopedagogică 14370 9,00 

25 Liceul teoretic "Mihai Eminescu" Cimişlia 14405 92,94 

26 Liceul teoretic "Hyperion" Gura-Galbenei 14411 66,23 

27 Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni 14415 71,81 

28 Liceul teoretic "Ion Creangă" Cimişlia 14441 103,91 

29 Gimnaziul "Alexandru Puşkin" Cimişlia 14408 32,41 



30 Gimnaziul "Sergiu Coipan" Selemet 14410 36,50 

31 Gimnaziul "Ştefan cel Mare" Mihailovca 14412 35,86 

32 Gimnaziul "Dimitrie Cantemir" Ialpujeni 14416 26,38 

33 Gimnaziul Porumbrei 14418 31,21 

34 Gimnaziul Cenac 14419 30,22 

35 Gimnaziul Hîrtop 14420 32,94 

36 Gimnaziul Sagaidac 14421 29,46 

37 Gimnaziul-grădiniță "Liuba Dimitriu" Cicur-Mingir 14422 29,10 

38 Gimnaziul Gradişte 14423 33,44 

39 Gimnaziul "Constantin Stere" Javgur 14424 27,42 

40 Gimnaziul Batîr 14425 33,09 

41 Gimnaziul Troiţcoe 14426 25,92 

42 Gimnaziul "Tudor Strişcă" Satul-Nou 14427 31,95 

43 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 14395 13,36 

44 Şcoala primară-grădiniţă Mereni 14436 12,75 

45 Direcţia asitenţă socială şi protecţia familiei 2265 188,0 

46 
Aparat Direcţia asistenţă socială şi protecţia 

familiei 
14446 15,5 

47 Casa de copii de tip familial 14464 2,0 

48 Serviciul asistenţă socială la domiciliu 14465 41,0 

49 Centru de protecţie a familiei 14466 6,0 

50 Serviciul de asistenţă socială comunitară 14467 28,0 

51 Serviciul de protezare şi ortopedie 14468 1,0 

52 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 14469 16,0 

53 Serviciul social Asistenţă personală 14470 45,0 

54 Serviciul social Echipa mobilă 14471 4,0 

55 Centrul de plasament temporar pentru persoane în 

situații de risc 
15186 4,5 

56 Serviciul social Respiro 14472 7,0 

57 Azilul de bătrîni Cimişlia 14474 18,0 

    

    

Secretarul consiliului  Spînu Vasile 

 



 NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul deciziei  

“Cu privire la modificarea bugetului  raional aprobat pentru anul 2018” 

 
1. Se propune aprobarea: 

 Majorării bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli, după cum urmează: 

15,8 mii lei – de la Fondul de Eficiență Energetică, pentru aparatul presedintelui, destinate 

pentru schimbarea ferestrelor, mijloace acumulate în buget și deja valorificate; 

10,9 mii lei – donații, Gimnziului-grădiniță Ciucur Mingir, pentru alimentarea elevilor din 

clasa a V-IX (38 elevi*34 zile *8,5 lei), surse spre alocare de la un operator economic 

din teritoriu; 

14,0 mii lei - surse alocate de la primăria com. Gradiște pentru alimentarea elevilor din 

familii social-vulnerabile la gimnaziul Gradiște (elevi*  zile * lei); 

 Diminuarea bugetului la partea de venituri și cheltuileli pe componenta “resurse 

colectate”, în sumă de 87,1 mii lei, mijloace neacumulate de la plata pentru locațiunea 

bunurilor de către ADR Sud, precum că în conformitate cu contractul de locațiune 

încheiat între Consiliul raional Cimișlia și ADR Sud este stipulat faptul că în cazul cînd 

Locatarul va efectua pe seama și cheltuiala sa proprie lucrări de reutilare, reconstrucție 

sau reparație capital a încăperilor primite în folosință temporară conform contractului, 

Locatarul va fi scutit de obligația achitării chiriei pentru încăperile primate în folosință, 

în mărimea sumei cheltuite de acesta; 

 Precizarea cheltuileilor de personal aprobate pentru anul 2018 în sumă de 73 777,14 

mii lei; 

 Distribuirea mijloacelor din contul transfeurlui cu destinație specială nedistribuit, în 

mărime de 44,6 mii lei, pentru liceul teoretic “Mihai Eminescu” pentru alimentarea 

elevilor, în legătură cu majorarea numărului de elevi începînd cu 01 septembrie 2018. 

La eleborarea proiectului de buget pentru anul 2018, Ministerul finanțelor a estimat 

cheltuielile pentru micul dejun pentru elevii din clasele I-IV-a luînd în calcul numărul 

elevilor la situația din 01.09.2016, respectiv numărul real al elevilor la situația din 

01.09.2018 a fost în diminuare, deci s-a format o economie în mărime de 75,2 mii lei. 

În urma distribuirii mijloacelor pentru instituția dată mijloacele nedistribuite au însumat 

30,6 mii lei, care urmează a afi utilizate în același scop; 

 Efectivul-limită a statelor de personal pe instituțiile finanțate din bugetul raional 

pentru anul 2018, în legătură cu precizarea unităților de personal pe instituțiile de 

învățămînt începînd cu 01 septembrie 2018; 

 

 

 

Şef Direcţie finanţe Olga GORBAN 


