
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

 D E C I Z I E  

 

din                    2018                                                                                        nr.    /     

                                                

Cu privire la repartizarea surselor 

financiare din componenta raională  

 

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

administrația publică locală, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele 

publice locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 a finanțelor publice și responsabilității 

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

clasificația bugetară, Ordinul ministrului finanțelor  nr. 209 din 24 decembrie 2015 Setul 

metodologic privind  elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, HG. 868 din 08.10.2014 

Cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elev, HG 862 din 05.10.2018 și în 

conformitate cu necesitățile de bună funcționare a instituțiilor de învățământ, Consiliul 

Raional Cimișlia 

 

DECIDE: 

 

1. Se distribuie din componenta raională suma de 30.619 lei, compensarea cheltuielilor de 

transport  al cadrelor didactice pentru lunile octombrie-decembrie 2018,  inclusiv: 

            1.890 lei, Liceul Teoretic ”M.Eminescu”Cimișlia; 

             7.675 lei, Liceul Teoretic”Ion Creangă”Cimișlia; 

692  lei, Liceul Teoretic”Hyperion”Gura-Galbenei; 

7.205 lei, Liceul Internat Sportiv Lipoveni; 

                   1.210 lei, Gimnaziul Gradiște; 

                   1.658 lei Gimnaziul Hîrtop; 

988  lei, Gimnaziul Selemet; 

1.448 lei, Gimnaziul Batîr; 

                   3.256 lei, Gimnaziul-Grădiniță ”Liuba Dimitriu” Ciucur-Mingir; 

  424 lei, Gimnaziul Troițcoie; 

308  lei, Gimnaziul Porumbrei; 

                    2.745 lei, Gimnaziul ”Ștefan cel Mare” Mihailovca; 

                    1.120 lei, Gimnaziul ”A.Pușchin” Cimișlia. 

2.Se distribuie din componenta raională suma de 60.0 mii lei, 

Liceul Internat Sportiv Lipoveni, pentru procurarea a 8 calculatoare. 

3.Se modifică destinația surselor financiare alocate din componenta raională în sumă de 

54.608 lei,  

       - 20.000 lei, Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Cimișlia, pentru întreținerea transportului; 

       - 34.608 lei, Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Cimișlia, pentru amenajarea teritoriului  

                                               bloc nr.2.(instalarea gardului) 

 



4. Administratorul de buget va efectua modificările în buget conform legislației în vigoare. 

5. Direcţia Învăţămînt General va monitoriza utilizarea surselor conform destinaţiei 

5. Executorii principali şi secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinaţiei            

din prezenta decizie.  

6.Controlul asupra  executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Melente Vasile,         

vicepreşedinte al raionului Cimişlia. 

 7.Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a          

Consiliului Raional Cimișlia. 

 

Preşedintele şedinţei   

 

Secretarul consiliului      V. Spînu   
 

 

 

Coordonat de:                                                                           
Iovu Bivol, preşedintele raionului                                                                                          

 

Avizat de: 

Melente Vasile, vicepreședintele raionului                                                                              

Spînu Vasile, secretarul Consiliului raional 

Gorban Olga, șef Directia finante  

Casap Anatolie, jurist                                                                                                                    

 

Proiect inițiat de:  

Popescu Mihail,                                                                                                         
Șef  Direcţie Invăţământ General  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                      Notă  informativă 

la proiectul deciziei nr.   /    din_________________ 2018. 

 

Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională 

 

  Țînînd cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor 

financiare din componenta unității administrativ teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

868 din 08 octombrie 2014 anexa nr. 2, Hotărîrii Guvernului nr.862 din 05 octombrie 2018 

mijloacele financiare din componentă se direcționează pentru compensarea cheltuielilor de transport 

ale cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decît cea de 

reședințî pe distanțe ce depășesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice. 

  În adresa Direcției Învățămînt General, a Consiliului Raional au parvenit demersuri de la 

instituțiile educaționale din raion, prin care managerii școlari solicită alocarea surselor financiare 

pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile 

de învățământ din altă localitate decît cea de reședințî pe distanțe ce depășesc 2 km în scopul 

desfășurării activității didactice, după cum urmează: 

            1.890 lei, Liceul Teoretic ”M.Eminescu”Cimișlia 

             7.675 lei, Liceul Teoretic”Ion Creangă”Cimișlia 

693  lei, Liceul Teoretic”Hyperion”Gura-Galbenei 

7.206 lei, Liceul Internat Sportiv Lipoveni 

                   1.210 lei, Gimnaziul Gradiște 

                   1.658 lei Gimnaziul Hîrtop 

989  lei, Gimnaziul Selemet 

1.449 lei, Gimnaziul Batîr 

                   3.256 lei, Gimnaziul-Grădiniță ”Liuba Dimitriu” Ciucur-Mingir 

  424 lei, Gimnaziul Troițcoie 

309  lei, Gimnaziul Porumbrei 

                 2.745 lei, Gimnaziul ”Ștefan cel Mare” Mihailovca; 

                 1.120 lei, Gimnaziul ”A.Pușchin” Cimișlia. 

 

                                          în total 30.619 lei pentru lunile octombrie- decembrie 2018. 

 

     Pentru procurarea a 8 calculatoare pentru cabinetul de informatică Direcția Liceului Internat 

Sportiv Lipoveni a solicitat suma de 60.0 mii lei. Cabinetul de informatică a liceului nu dispune de 

calculatoare pentru desfășurarea calitativă a procesului educațional. 

     Direcția Liceului Teoretic „Ion Creangă” Cimișlia, solicită modificarea surselor financiare 

alocate din componenta raională, rămase de la îndeplinirea lucrărilor de reparație a acoperișului în 

sumă de 54.608 lei, după cum urmează:  

       - 20.000 lei, Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Cimișlia, pentru întreținerea transportului; 

       - 34.608 lei, Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Cimișlia, pentru amenajarea teritoriului  

                                               bloc nr.2.(instalarea gardului) 

        

                            
 

       Șef al  Direcției Învățământ General Cimișlia                                             Popescu Mihail 

 

 


