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RAPORT NARATIV  

privind executarea bugetului raionului Cimișlia  

pe anul 2018 

În conformitate cu deciziile de aprobare a consiliilor locale pentru anul 2018, au fost 

aprobaţi indicatorii bugetului raionului pe toate componentele care au fost stabiliţi la venituri 

în sumă de 206269,2 mii lei şi la cheltuieli în mărime de 205636,3 mii lei, cu un excedent de 

632,9 mii lei. 

Pe parcursul anului 2018 au fost operate modificări prin deciziile locale, respectiv bugetul 

precizat la partea de venituri şi cheltuieli a însumat 230706,76 mii lei respectiv 247042,79 mii 

lei, deficitul în mărime de 16336,03 mii lei constituie soldurile bugetare formate la situația din 

31 decembrie 2017. Partea de venituri total pe componente s-a executat la nivel de 99,7 la sută 

față de suma preconizată spre acumulare, cheltuielile s-au executat în mărime de 218926,79 

mii lei sau la nivel de 88,6 la sută față de suma precizată. 

            mii lei 

 
Executarea bugetului raionului la partea de venituri, pe componente, la situația din 31  

decembrie 2018 se prezintă în următorul tabel:       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 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.VENITURI 1 206 269,20 230 706,76 229 980,50 -726,26   99.7 

218 

012,40 11 968,10  105.5 

Impozite si taxe 11 23 144,10 23 144,10 25 504,23 2 360,13  110.2 23 896,82 1 607,41  106.7 

Impozite pe venit 111 11 364,70 11 364,70 13 554,83 2 190,13  119.3 12 243,56 1 311,27  110.7 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 11 364,70 11 364,70 13 554,83 2 190,13  119.3 12 243,56 1 311,27  110.7 

Impozite si taxe -
11,1%

Granturi - 2,1%

Alte venituri -
8,6%…

Transferuri  - 78,2%

Repartizarea acumulărilor în bugetul raionului 
Cimișlia

impozite si taxe - 25504,23 granturi primite - 4781,44 Alte venituri - 19840,02 Transferuri - 179854,81
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Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 10 959,10 10 959,10 12 883,45 1 924,35  117.6 11 646,49 1 236,96  110.6 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre 

plata/achitat 111121 384,60 384,60 646,62 262,02  168.1 571,79 74,83  113.1 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce 

desfasoara activitati indepedente in 

domeniul comertului 111124 10,00 10,00 6,18 -3,82   61.8 0,25 5,93   >200 

Impozit pe venitul aferent operatiunilor de 

predare in posesie si/sau folosinta a 

proprietatii imobiliare 111130 11,00 11,00 18,57 7,57  168.8 25,03 -6,46   74.2 

Impozite pe proprietate 113 6 968,80 6 968,80 7 490,21 521,41  107.5 6 910,36 579,85  108.4 

Impozitul funciar 1131 5 786,60 5 786,60 5 834,60 48,00  100.8 5 609,89 224,71  104.0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 1 179,10 1 179,10 1 654,01 474,91  140.3 1 295,62 358,39  127.7 

Impozite pe proprietate cu caracter 

ocazional 1133 3,10 3,10 1,60 -1,50   51.6 4,85 -3,25   33.0 

Impozite si taxe pe marfuri si servicii 114 4 810,60 4 810,60 4 459,19 -351,41   92.7 4 742,91 -283,72   94.0 

Taxe pentru servicii specifice 1144 4 412,10 4 412,10 3 851,84 -560,26   87.3 4 149,37 -297,53   92.8 

Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si 

pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 309,80 309,80 419,76 109,96  135.5 433,91 -14,15   96.7 

Alte taxe pentru resursele naturale 1146 88,70 88,70 187,59 98,89   >200 159,63 27,96  117.5 

Taxele pentru resursele naturale 11461 88,70 88,70 187,59 98,89   >200 159,63 27,96  117.5 

Taxa pentru apa 114611 70,00 70,00 164,29 94,29   >200 149,45 14,84  109.9 

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 18,76 8,66  185.7 1,11 17,65   >200 

Granturi primite 13   4 640,88 4 781,44 140,56  103.0   4 781,44   

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   

Granturi curente primite de la guvernele 

altor state pentru proiecte finantate din 

surse externe pentru bugetul local de 

nivelul 1 

131123   520,00 519,96 -0,04  100.0   519,96   

Alte venituri 14 11 905,60 16 147,95 19 840,02 3 692,07  122.9 12 733,76 7 106,26  155.8 

Venituri din proprietate 141 2 045,80 2 045,80 2 397,87 352,07  117.2 1 980,33 417,54  121.1 

Renta 1415 2 045,80 2 045,80 2 397,87 352,07  117.2 1 980,33 417,54  121.1 

Venituri de la arenda resurselor naturale 14151     3,26 3,26     3,26   

Arenda pentru resursele naturale incasata in 

bugetul local de nivelul 1 141513     3,26 3,26     3,26   

Arenda terenurilor cu destinatie agricola 

incasata in bugetul local de nivelul I 141522 1 718,20 1 718,20 1 870,74 152,54  108.9 1 635,05 235,69  114.4 

Arenda terenurilor cu alta destinatie decit 

cea agricola incasata in bugetul local de 

nivelul I 141533 327,60 327,60 523,88 196,28  159.9 345,28 178,60  151.7 

Venituri din vinzarea marfurilor si 

serviciilor 142 7 746,40 8 118,50 8 023,57 -94,93   98.8 6 717,31 1 306,26  119.4 

Taxe si plati administrative 1422 341,10 341,10 324,89 -16,21   95.2 650,91 -326,02   49.9 

Taxe administrative 14221 55,10 55,10 47,32 -7,78   85.9 64,16 -16,84   73.8 

Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor 

pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale 142211 37,10 37,10 30,67 -6,43   82.7 51,11 -20,44   60.0 

Taxa de inregistrare a asociatiilor obstesti si 

a mijloacelor mass-media incasata in 

bugetul local de nivelul 2 142212     0,09 0,09   0,09    100.0 

Taxa de inregistrare a asociatiilor obstesti si 

a mijloacelor mass-media incasata in 

bugetul local de nivelul 1 142213     0,09 0,09   0,09    100.0 

Plata pentru certificatele de urbanism si 

autorizaile de construire sau desfiintare in 

bugetul local de nivelul 1 142215 18,00 18,00 16,41 -1,59   91.2 12,87 3,54  127.5 

Taxa de la posesorii de ciini 142216     0,07 0,07     0,07   

Taxa la cumpararea valutei straine de catre 

persoanele fizice in casele de schimb 

valutar 142245 132,00 132,00 122,90 -9,10   93.1 109,45 13,45  112.3 

Plata pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public incasata in bugetul 

local 14225 154,00 154,00 154,67 0,67  100.4 173,24 -18,57   89.3 

Plata pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public incasata in bugetul 

local de nivelul I 142252 154,00 154,00 154,67 0,67  100.4 173,24 -18,57   89.3 

Comercializarea marfurilor si serviciilor de 

catre institutiile bugetare 1423 7 405,30 7 777,40 7 698,68 -78,72   99.0 6 066,40 1 632,28  126.9 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 6 328,30 6 713,50 6 523,26 -190,24   97.2 5 185,06 1 338,20  125.8 

Plata pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public 142320 1 077,00 1 063,90 1 175,42 111,52  110.5 881,34 294,08  133.4 



3 
 

Amenzi si sanctiuni 143 47,90 27,90 4,00 -23,90   14.3 44,45 -40,45    9.0 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 1431 26,90 26,90 4,00 -22,90   14.9 30,60 -26,60   13.1 

Donatii voluntare 144 296,20 4 128,65 7 206,32 3 077,67  174.5 1 982,99 5 223,33   >200 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente 1441 276,00 1 219,15 1 030,75 -188,40   84.5 1 127,11 -96,36   91.5 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente 

din surse interne pentru institutiile bugetare 144114 276,00 607,49 427,11 -180,38   70.3 279,15 147,96  153.0 

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente 

din surse externe pentru institutiile bugetare 144124   611,66 603,64 -8,02   98.7 846,96 -243,32   71.3 

Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale 

din surse interne pentru sustinerea 

bugetului local de nivelul 1 144213     6,40 6,40   602,12 -595,72    1.1 

Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale 

din surse interne pentru institutiile bugetare 144214 20,20 456,91 265,95 -190,96   58.2 128,08 137,87   >200 

Donatii voluntare pentru cheltuili capitale 

din surse externe pentru sustinerea 

bugetului local de nivelul I 144223   100,00 89,11 -10,89   89.1 125,69 -36,58   70.9 

Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale 

din surse externe pentru institutiile bugetare 144224   2 352,59 5 814,11 3 461,52   >200   5 814,11   

Alte venituri si venituri neidentificate 145 1 769,30 1 827,10 2 208,25 381,15  120.9 2 008,68 199,57  109.9 

Alte venituri incasate in bugetele locale de 

nivelul 2 145141           0,30 -0,30   

Alte venituri incasate in bugetele locale de 

nivelul 1 145142 1 769,30 1 827,10 2 208,25 381,15  120.9 2 008,38 199,87  110.0 

Transferuri primite in cadrul bugetului 

public national 19 171 219,50 186 773,82 179 854,81 -6 919,01   96.3 

181 

381,82 -1 527,01   99.2 

Transferuri primite intre bugetul de stat si 

bugetele locale 191 171 207,50 185 089,10 178 220,09 -6 869,01   96.3 

174 

621,93 3 598,16  102.1 

Transferuri primite intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul 2 1911 112 637,60 113 224,60 112 516,15 -708,45   99.4 

107 

231,71 5 284,44  104.9 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala  intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru invatamintul 

prescolar, primar, secundar general, special 

?i complementar (extrascolar) 191111 76 618,80 77 018,80 77 018,80    100.0 73 102,50 3 916,30  105.4 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala  intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru asigurarea si 

asistenta sociala 191112 2 326,80 2 449,80 1 925,52 -524,28   78.6 2 669,41 -743,89   72.1 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru scoli sportive 191113 2 454,20 2 457,50 2 273,34 -184,16   92.5 2 342,93 -69,59   97.0 

Alte transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul II 191115   40,70 40,70    100.0   40,70   

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 2 pentru infrastructura 

drumurilor 191116 9 279,50 9 279,50 9 279,50    100.0 8 831,26 448,24  105.1 

Transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 2 19113 21 958,30 21 978,30 21 978,30    100.0 20 285,60 1 692,70  108.3 

Transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II 191131 21 958,30 21 958,30 21 958,30    100.0 18 708,60 3 249,70  117.4 

Alte transferuri curente primite cu 

destinatie generala intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul II 191139   20,00 20,00    100.0 299,50 -279,50    6.7 

Transferuri primite intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul 1 1912 57 146,50 60 612,80 59 615,40 -997,40   98.4 57 406,31 2 209,09  103.8 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul I pentru invatamantul 

prescolar, primar, secundar general, special 

?i complementar (extrascolar) 

191211 32 701,90 33 258,00 33 258,00    100.0 29 404,30 3 853,70  113.1 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul I pentru asigurarea si 

asistenta sociala 191212 46,70 46,80 26,26 -20,54   56.1 344,58 -318,32    7.6 

Alte transferuri curente primite cu 

destinatie speciala intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul I 191215   250,10 241,95 -8,15   96.7   241,95   

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 1 pentru infrastructura 

drumurilor 191216 6 525,70 6 525,70 6 389,84 -135,86   97.9 6 509,14 -119,30   98.2 

Transferuri capitale primite cu destinatie 

speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul 1 191220   2 660,00 1 827,15 -832,85   68.7 5 809,59 -3 982,44   31.5 

Transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul I 191231 17 454,80 17 454,80 17 454,80    100.0 14 891,80 2 563,00  117.2 
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Transferuri curente primite cu destinatie 

generala din fondul de compensare intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 

I 191232 417,40 417,40 417,40    100.0 446,90 -29,50   93.4 

Transferuri primite intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor 

locale de nivelul 2 1913 1 423,40 1 278,43 1 276,61 -1,82   99.9 2 904,65 -1 628,04   44.0 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul 2 191310 1 423,40 1 155,50 1 155,50    100.0 1 445,00 -289,50   80.0 

Transferuri capitale primite cu destinatie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul 2 191320   122,93 121,11 -1,82   98.5 1 459,65 -1 338,54    8.3 

Transferuri primite intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile bugetelor 

locale de nivelul 1 1914   9 973,28 4 811,92 -5 161,36   48.2 7 079,27 -2 267,35   68.0 

Transferuri capitale primite cu destinatie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor localele de nivelul 1 191420   9 973,28 4 811,92 -5 161,36   48.2 7 079,27 -2 267,35   68.0 

Transferuri primite intre bugetele locale de 

nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in 

cadrul unei unitati administrativ-teritoriale 1931   1 461,90 1 411,90 -50,00   96.6 6 727,89 -5 315,99   21.0 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si 

bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 19311   33,90 33,90    100.0 16,80 17,10   >200 

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetele locale de nivelul II 

si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 193111   33,90 33,90    100.0 16,80 17,10   >200 

Transferuri capitale primite cu destinatie 

speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si 

bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 193120   1 190,00 1 190,00    100.0 3 207,80 -2 017,80   37.1 

Transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetele locale de nivelul 2 

si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul 

unei unitati administrativ-teritoriale 19313   238,00 188,00 -50,00   79.0 733,29 -545,29   25.6 

Transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetele locale de nivelul II 

si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei 

unitati administrativ-teritoriale 193131   238,00 188,00 -50,00   79.0 733,29 -545,29   25.6 

Transferuri primite intre bugetele locale de 

nivelul 1 in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 1933 12,00 75,60 75,60    100.0 32,00 43,60   >200 

Transferuri curente primite cu destinatie 

generala intre bugetele locale de nivelul 1 

in cadrul unei unitati administrativ-

teritoriale 193330 12,00 75,60 75,60    100.0 32,00 43,60   >200 

Transferuri primite intre bugetele locale de 

nivelul 2 intre diferite unitati administrativ-

teritoriale 1942   147,23 147,23    100.0   147,23   

Transferuri curente primite cu destinatie 

speciala intre bugetele locale de nivelul 2 

intre diferite unitati administrativ-teritoriale 194210   147,23 147,23    100.0   147,23   

Impozitele și taxele s-au acumulat la nivel de 110,2 % față de veniturile preconizate spre 

acumulare în mărime de 25504,23 mi lei. 

Granturile s-au acumulat în sumă de 4781,44 mii lei sau la nivel de 97,7 la sută față de 

mijloacele precizate. Granturile încasate se repartizează după cum urmează: 

 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 însumează 

aproximativ 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, 

 519,96 mii lei, grant acordat primăriei or. Cimișlia de la Fondul Granturilor Mici 

finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul proiectului 

“Fondul Granturilor Mici al Centrului de Informare pentru Autoritatile Locale din 

Republica Moldova”, pentru construcția terenului de sport în Scuarul Copilăriei. 
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La capitolul alte venituri acumulările au însumat 19840,02 mii lei sau 122,9 la sută față de 

acumulările precizate. Din suma veniturilor acumulate 7439,5 mii lei constituie 

încasările în bugetul raional, respectiv 12400,52 mii lei revin bugetelor locale de nivelul 

I. Din suma totală a veniturilor acumulate ponderea majoră a dețin acumulările de la 

comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare și anume 7698,68 

mii lei sau 38,8 la sută, urmate de donații cu 7206,32 mii leidsau 36,3 % față de 

încasările la acest capitol.  

Donațiile voluntare însumează 7206,32 mii lei sau 174,5 % față de mijloacele preconizate 

spre încasare în mărime de 4128,65 mii lei, inclusiv: 
             mii lei 

Beneficiar Destinația surselor Precizat Acumulat 
Ponderea 

% 

TOTAL GENERAL 4128,65 7206,32 174,5 

I. Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne (Cod eko - 144114) 

Consiliul raional 

De la Oficiul Național sl Viei și Vinului 

pentru desfășurarea festivității “Festivalul 

Național al Strugurelui” 

30,0 30,0 100,0 

De la Consiliile raionale – parteneri în cadrul 

proiectului proiectului “Poarta de sud a 

Moldovei deschisă pentru afaceri și 

investiții” 

52,78 63,54 120,4 

Gimnaziul – 

grădiniță Ciucur 

Mingir 

Donații voluntare de la agenții economici din 

teritoriu pentru alimentarea elevilor din 

clasele a V-IX-a 

10,9 3,66 33,6 

Primăria Batîr 
Reparatia drumurilor locale 29,61 29,61 100,0 

Amenajarea teritoriului 29,61 29,61 100,0 

Primăria Cenac Petrecerea activităților culturale - 8,2 - 

Primăria Gura -

Galbenei 
Activitatea Cantinei sociale din teritoriu 144,6 81,8 56,6 

Primăria Javgur Apeduct 18,0 49,26 >200 

Primăria or. 

Cimișlia 

Activități culturale 10,0 2,75 27,5 

Centrul social “Concordia” 50,0 51,98 104,0 

Primăria 

Porumbrei 
Apeduct 47,0 47,0 100,0 

Primăria s. Satul 

Nou 

Contribuția populației pentru construcția 

gardului în jurul cimitirului din localitate  
150,0 -  

Apeduct 20,0 19,7 98,5 

Reparația drumurilor locale 5,0 - - 

Primăria s. 

Selemet 

Constribuția populației in cadrul proiectului 

“Gestionarea deșeurilor menajere” 
10,0 10,0 100,0 

TOTAL  607,49 427,11 70,3 

II. Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe (Cod eko - 144124) 

Primăria s. 

Selemet 

Alocații de la PNUD pentru “Constructia 

unei piețe Ecologice Agro-Alimentare în 

centrul satului Selemet” 

420,0 419,78 99,9 

De la organizația Norge - Moldova pentru 

alimentarea bătrînilor și persoanelor social-

vulnerabile pentru Cantina socială din 

s.Selemet 

191,66 183,86 95,9 

TOTAL  611,66 603,64 98,7 

III. Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne (Cod eko – 144213+144214) 

Consiliul raional  De al Fondul de Eficiență Energetică pentru 

implemnetarea măsurilor de eficiență 

energetică 

15,81 15,81 100,0 

Primăria Albina Contribuția populației pentru gazificarea 

localității 

70,0 64,8 92,6 
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Primăria or. 

Cimișlia 

Contribuția populației pentru petrecerea 

acțiunilor culturale de sculptură, tabăra de 

creație a pictorilor, sărbătoarea zilei orașului 

100,0 - - 

De la com. Văleni de Munte jud. Prahova, 

pentru construcția terenului multifuncțional 

în Scuarul Copilăriei 

100,0 5,0 5,0 

Primăria Gura 

Galbenei 

Contribuția populației pentru implementarea 

proiectului “Toate drumurile duc spre Gura 

Galbenei” 

- 6,4 - 

Primăria Lipoveni Contribuția populației pentru reparația 

instituției preșcolare 

9,2 9,2 100,0 

Primăria com. 

Gradiște 

Contribuția populației pentru  proiectul 

“Alimentarea cu apă potabilă în s. Iurievca” 

161,9 171,14 105,7 

TOTAL  456,91 272,35- 56,9 

IV. Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe (Cod eko - 144224) 

Consiliul raional  

De la Consiliul Județean Prahova pentru 

reparația complexului muzeistic “Centrul 

Vechi” or.Cimișlia. 

810,0 815,06 100,6 

De la Consiliul Județean Dolj pentru 

reparația capital a Secției chirurgie a IMSP 

Spitalul raional Cimișlia 

- 4175,6 - 

Primăria Cenac De la primăria Gorgota jud. Prahova, Romînia 

pentru implementarea proiectului “Reparația 

Căminului Cultural din satul Cenac” 

243,89 235,91 96,7 

Primăria or. 

Cimișlia 

De la com. Văleni de Munte jud. Prahova, 

pentru construcția terenului multifuncțional 

în Scuarul Copilăriei 

600,0 - - 

De la mun. Cîmpina jud. Prahova Romînia, 

pentru instituțiile de cult 
100,0 89,11 89,1 

Primăria com. 

Gradiște 

De la com. Mînecu jud. Prahova Romînia 

pentru implementarea proiectului 

“Alimentarea cu apă potabilă în s. Iurievca” 

611,0 587,53 - 

Primăria s. Satul 

Nou 

De al com. Podenii Noi, jud. Prahova 

Romînia pentru “Asfaltarea terenului 

aferent Căminului cultural din s. Satul Nou” 

87,7 - - 

TOTAL  24252,59 5903,22 >200 

Partea preponderentă din totalul încasărilor bugetului raionului revin transferurilor de la 

bugetul de stat direcționate bugetelor locale de nivelul I și nivelul II care constituie 178220,09 

mii lei ori 77,8 la sută din totalul veniturilor acumulate pe perioada raportată sau la nivel de 

96,3 % mii lei față de transferurile preconizate spre încasare (185089,1 mii lei). Pe parcursul a 

anului 2018 bugetele locale au fost corelate cu Legea bugetului de stat. Pentru anul 2018 

bugetele locale au fost corelate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, mărimea 

mijloacelor corelate a însumat 2819,5 mii lei, inclusiv: 

1. 959,5 mii lei, după cum urmează: 

- 956,1 mii lei, destinate pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, 

special și complementar (extrașcolar); 

- 3,3 mii lei – pentru Școala sportivă, 

- 0,1 mii lei – pentru Serviciile sociale și anume pentru serviciul de Mediatori 

comunitari or. Cimișlia; 

2. 1860,0 mii lei, destinate pentru efectuarea reparațiilor capitale: 

 Primăria s. Gura – Galbenei – 300,0 mii lei destinate pentru reparații capitale și 

modernizarea apeductului și sondei, 

 Primăria s. Satul Nou destinate pentru reparația Căminului cultural din teritoriu, 

 Primăria Topala – 450,0 mii lei, pentru reparația capitală a grădiniței de copii din teritoriu, 
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 Primăria Ecaterinovca – 750,0 mii lei, inclusiv: 

- 200,0 mii lei – iluminarea stradală din s. Ecaterinovca, 

- 200,0 mii lei – iluminarea stradală din s. Coștangalia, 

- 350,0 mii lei – replanificarea blocului fostei școli-primare, în prezent grădinița din s. 

Ecaterinovca, 

3. 20,0 mii lei, alte transferuri curente cu destinație generală, compensarea veniturilor ratate 

formate în urma modificărilor operate la Clasificația economică, lichidarea articolului 

143220 – Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control al traficului rutier, respectiv 

suma totală a veniturilor nu s-a majorat dar au trecut dintr-o categorie în alta, de la 

componenta venituri proprii la componenta Transferuri. 

Din suma totală a veniturilor planificate pentru perioada raportată 10096,21 mii lei s-au 

repartizat între Fondul Ecologic Național, Unitatea Consolidată Pentru Implementarea 

Programelor - IFAD UCIF-IFAD, Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM), după cum 

urmează:           mii lei 

Beneficiar Alocat Obiectiv Precizat Executat 

Primăria or. 

Cimișlia 

Fondul Ecologic 

Național 

"Constructia retelelor de canalizare si statiei 

de pompare in partea de Nord-Vest a orasului 

Cimislia" 

3580,80 358,07 

Primăria s. 

Porumbrei 

“Alimentarea cu apă și construcția rețelelor 

de apă și canalizare în s. Porumbrei” 
279,31 529,32 

Primăria s. Satul 

Nou 

“Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. 

Satul Nou” 
2000,00 1999,13 

Primăria s. 

Sagaidac 

"Aprovizionarea cu apă și evacuarea apelor 

uzate din s. Sagaidac" 
608,67 300,00 

Primăria com. 

Gradiște 

"Aprovizionarea cu apă și evacuarea apelor 

uzate din s. Gradiște" 
1000,00 1000,00 

Primăria s. Valea 

Perjei 

"Construcția stației de pompare sub presiune 

pentru pomparea apelor uzate din s. Valea 

perjei la stația de epurare din s. 

Ecaterinovca" 

2000,00 200,00 

TOTAL     9468,78 4386,52 

Primăria s. Satul 

Nou 

Unitatea 

Consolidată Pentru 

Implementarea 

Programelor - IFAD 

(UCIF-IFAD) 

“Înființarea plantațiilor forestiere pe o 

suprafață de 2,0 ha” 
53,98 34,73 

TOTAL     53,98 34,73 

Primăria com. 

Gradiște  

Fondul de Investiții 

Sociale din Moldova 

(FISM) 

Procurarea echipamentului în cadrul 

proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilități 

în școlile de cultură generală” 

64,57 64,57 

Gimnaziul Gradiște 59,79 59,59 

Primăria com. 

Lipoveni 
385,95 326,11 

Liceul internat cu 

profil sportiv 

Lipoveni 

63,14 61,53 

TOTAL     573,45 511,79 

Total Nivelul I     9973,28 4811,93 

Total Nivelul II     122,93 121,11 

TOTAL GENERAL     10096,21 4933,04 
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EXECUTAREA CHELTUIELILOR BUGETULUI RAIONULUI 

Sub aspect economic cheltuielile bugetului raionului pentru anul 2018 au însumat 

218926,79 mii lei sau 88,6 % față de cheltuielile preconizate. Comparativ cu perioada similară 

a anului precedent se atestă o creștere de 544,85 mii lei. 

 

Sub aspect funcțional cheltuielile bugetului raionului  

se prezintă în următoarea oridine: 
Tabelul nr. 2 

mii lei 

Denumirea 
Cod 

F1-F3 

Aprobat Precizat pe an Executat anul curent 
Executat anul 

precedent 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total   205 636,30  100.0 247 042,79 100.0 218 926,79 100.0 218 381,94 100.0 

fara funct. 0000             -3,70   

Servicii de stat cu 

destinatie generala 
01 31 011,65   15.1 33 874,28   13.7 29 409,45   13.4 37 187,75   17.0 

Aparare nationala 02 93,80   144,80    0.1 125,00    0.1 40,08   

Ordine publica si 

securitate nationala 
03 357,60    0.2 643,60    0.3 554,58    0.3 745,25    0.3 

Servicii in domeniul 

economiei 
04 13 625,30    6.6 18 792,01    7.6 21 440,20    9.8 24 972,04   11.4 

Protectia mediului 05 1 570,00    0.8 1 700,00    0.7 1 188,96    0.5     

Gospodaria de locuinte 

si gospodaria serviciilor 

comunale 

06 9 060,80    4.4 27 051,49   11.0 18 263,49    8.3 12 665,00    5.8 

Ocrotirea sanatatii 07 300,00    0.1 619,00    0.3 619,00    0.3 1 702,57    0.8 

49,2%

14,9%

0,1%

0,5%1,8%
2,0%

0,7%

19,8%

9,7%

-1,2%

Repartizarea cheltuielilor efectuate sub aspect 
economic

Cheltuieli de personal - 110378,5
mii lei

Bunuri și servicii - 33492,17 mii lei

Dobînzi - 243,33 mii lei

Subsidii - 1196,51 mii lei

Prestații sociale - 4075,28 mii lei

Alte cheltuieli - 4458,43 mii lei

Transferuri în cadrul bugetului 
public național - 1493,6 mii lei

Mijloace fixe - 44362,84 mii lei
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Cultura,  sport,  tineret, 

culte si  odihna 
08 15 461,05    7.5 20 811,35    8.4 17 253,98    7.9 15 405,78    7.1 

Invatamint 09 118 153,10   57.5 126 548,98   51.2 115 315,71   52.7 110 179,56   50.5 

Protectie sociala 10 16 003,00    7.8 16 857,29    6.8 14 756,43    6.7 15 487,61    7.1 

 

Servicii de stat cu destinație generală – F1-01 

 

0301 Pentru autoritățile legislative și executive ale raionului Cimișlia au fost aprobate 

mijloace financiare în mărime de 31011,65 mii lei, cheltuielile precizate au constituit 33874,28 

mii lei. Pentru activitatea acestora au fost executate cheltuieli în sumă de 29409,45 mii lei sau 

86,8 la sută față de mijloacele precizate pentru perioada respectivă. Din suma cheltuielilor 

excutate partea preponderentă o constituie cheltuielile de personal 12796,46 mii lei sau 43,5 la 

sută din totalul cheltuielilor executate pe ramura dată. 

Apărarea națională F1-02 

 

Pentru activitatea administrativ - militară și recrutarea tinerilor pentru încorporare în 

armata națională au fost executate cheltuieli în mărime de 125,0 mii lei, executarea fiind la 

nivel de 86,3 % față de mijloacele precizate în mărime de 144,8 mii lei, inclusiv autoritățile 

administrației publice locale de nivelul I au executat 3,5 mii lei cheltuieli pentru transportatea 

recruților. 

Cheltuielile efectuate de către Consiliul raional au însumat 121,5 mii lei, pentru 

achitarea serviciilor medicale pentru recrutarea tinerilor în Armata Națională s-au executat 83,6 

mii lei și pentru activitatea Secției administrativ-miliatră cheltuielile executate au însumat 

37,91 mii lei.  

Cheltuieliel preconizate cît și executate pentru întreținerea secției se reflectă mai jos:
            mii lei 

Denumirea 
ECO 

K1-K6 
Aprobat Precizat Executat 

TOTAL        56,0 40,0 37,91 

III. CHELTUIELI        39,0 33,36 31,37 

Servicii de locatiune                                                                                                                                  222300 16,00 16,00 16,00 

Servicii de paza                                                                                                                                       222940 9,00 7,76 6,08 

Servicii neatribuite altor 

aliniate                                                                                                                    222990 14,00 9,60 9,29 

IV. ACTIVE NEFINANCIARE        17,00 6,64 6,55 

Procurarea combustibilului, 

carburantilor si lubrifiantilor                                                                                            331110 11,00 - - 

Procurarea pieselor de 

schimb 332110 - 0,64 0,64 

Procurarea materialelor de uz 

gospodaresc si rechizitelor de birou                                                                                     336110 6,00 6,00 5,91 

Ordine publica si securitate nationala F1-03 

 

Pentru ramura dată au fost preconizate cheltuieli în mărime de 643,6 mii lei, executarea 

acestora a atins suma de 554,58 mii lei sau 86,2 % față de mijloacele prevăzute în buget. 



10 
 

Respectiv din suma total executată 10,0 mii lei constituie cheltuielile suportate de către 

primăria Mihailovca, 293,41 mii lei de către Consiliul raional și 251,17 mii lei pentru susținerea 

activității serviciului de salvatori și pompieri - primăria Gura Galbenei. Total cheltuieli pentru 

grupa dată se reflectă mai jos:         mii lei 

Denumirea 
ECO 

K1-K6 
Aprobat Precizat Executat 

II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE        357,60 643,60 554,58 

III. CHELTUIELI        332,30 552,31 484,52 

Remunerarea muncii angajatilor conform 

statelor                                                                                                        211180 193,80 213,80 171,29 

Contributii de asigurari sociale de stat 

obligatorii                                                                                                   212100 41,40 41,40 39,40 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicala achitate de angajatori  pe teritoriul tarii                                                       212210 8,10 8,10 7,71 

Apa si canalizare                                                                                                                                      222140 1,60 1,60 1,08 

Servicii de telecomunicatii                                                                                                                            222220 0,60 0,60 0,50 

Servicii de locatiune                                                                                                                                  222300 26,00 26,00 25,97 

Servicii de protocol                                                                                                                                   222920   5,00 1,02 

Servicii bancare                                                                                                                                       222970 0,30 0,30 0,16 

Servicii neatribuite altor aliniate                                                                                                                    222990 60,00 107,01 89,40 

Indemnizatii pentru incapacitatea 

temporara de munca achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului                                              273500 0,50 0,50   

Transferuri curente acordate cu destinatie 

generala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele 

locale de nivelul I in cadrul unei unitati adminis 293131   148,00 148,00 

IV. ACTIVE NEFINANCIARE        25,30 91,29 70,05 

Procurarea masinilor si utilajelor                                                                                                                     314110   39,87 39,87 

Procurarea combustibilului, carburantilor si 

lubrifiantilor                                                                                            331110 22,80 39,80 19,57 

Procurarea pieselor de schimb                                                                                                                          332110 2,50 2,50 2,50 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc 

si rechizitelor de birou                                                                                     336110   5,42 5,42 

Procurarea accesorilor de pat, 

imbracamintei, incaltamintei                                                                                            338110   2,70 2,70 

Procurarea  altor materiale                                                                                                                            339110   1,00   

 

Din suma totală a cheltuielilor planificate 317,6 mii lei au fost preconizate de primăria 

Gura –Galbenei pentru activitatea Serviciului teritorial de salvatori și pompieri, executarea 

acestora a atins suma de 251,17 mii lei sau 79,1 % din mijloacele planificate. Executarea 

cheltuielilor se reflectă în tabelul de mai jos:       mii lei 

Denumirea 
ECO 

K1-K6 
Aprobat Precizat Executat 

Serviciul de salvatori si pompieri Gura-Galbenei                                                                                                                    

II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE        297,60 317,60 251,17 

III. CHELTUIELI        272,30 292,30 246,11 

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor                                                                                                        211180 193,80 213,80 171,29 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii                                                                                                   212100 41,40 41,40 39,40 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala 

achitate de angajatori  pe teritoriul tarii                                                       212210 8,10 8,10 7,71 

Apa si canalizare                                                                                                                                      222140 1,60 1,60 1,08 
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Servicii de telecomunicatii                                                                                                                            222220 0,60 0,60 0,50 

Servicii de locatiune                                                                                                                                  222300 26,00 26,00 25,97 

Servicii bancare                                                                                                                                       222970 0,30 0,30 0,16 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de 

munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului                                              273500 0,50 0,50   

IV. ACTIVE NEFINANCIARE        25,30 25,30 5,07 

Procurarea combustibilului, carburantilor si 

lubrifiantilor                                                                                            331110 22,80 22,80 2,57 

Procurarea pieselor de schimb                                                                                                                          332110 2,50 2,50 2,50 

 

Pentru susținerea activității serviciului dat, de către Consiliile locale au fost alocate și 

transferate 223,6 mii lei, inclusiv Consiliul raional – 148,0 mii lei, APL de nivelul I: Ivanovca 

Nouă – 9,0 mii lei, Albina – 20,0 mii lei, Hîrtop – 22,6 mii lei, Lipoveni – 24,0 mii lei. 

Servicii in domeniul economiei F1-04 

 

Această grupă include cheltuieli eferente reparația drumurilor locale, proiectele ce țin 

de susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, mijloace de la realizarea patrimoniului de stat. 

Mijloace de la realizarea patrimoniului de stat însumează 2979,68 mii lei, inclusiv: 2628,53 mii 

lei – mijloace de la realizarea terenurilor și 141,25 mii lei – mijloace de la realizarea clădirilor 

și de la realizarea mijloacelor de transport – 8,38 mii lei. 

Mijloace preconizate pentru reparația drumurilor locale au însumat 19719,1 mii lei, 

cheltuielile executate au atins suma de 18509,95 mii lei sau 93,8 la sută față de prevederile 

anuale. În suma totală a cheltuielilor executate la grupa dată 208,97 mii lei constituie 

cheltuielile suportate pentru Extinderea complexului muzeistic or.Cimișlia, 4629,22 mii lei 

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

investiții” și pentru gazificarea unor localități- 273,84 mii lei. 

Protectia mediului F1-05 

 

Pentru colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici persistenți, a 

deșeurilor menajere solide si deseurilor chimice s-au executat cheltuieli în mărime de 1188,96 

mii lei față de 1700,0 preconizate sau 69,9%, dintre care de către primăria or. Cimișlia. Din 

suma totală a cheltuielielor executate a fost procurată o autospecială cu costul de 200,0 mii lei 

au fost. 

Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale F1-06 

 

Cheltuielile planificate la grupa dată au însumat 27051,49 mii lei, executate fiind 

18263,49 mi lei sau 67,5% față de prevederile preconizate. 

Pentru amenajarea teritoriului au fost precizate cheltuieli în sumă de 6602,81 mii lei, 

executate la nivel de 65,9 %. Cheltuielile au fost executate de APL de nivelul I a executat – 

4354,45 mii lei. În scopul amenajării teritoriilor au fost aprobate 23,25 unități de personal, în 

mediu pe an au activat 14,13 unități. Pentru întreținerea acestora au fost executate cheltuieli în 

sumă de 221,65 mii lei. 
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Pentru apeductele din teritoriu, în scopul aprovizionării populației cu apă, s-au executat 

cheltuieli în mărime de 11869,11 mii lei sau la nivel de 66,1% față de mijloacele preconizate 

în sumă de 17951,22 mii lei. Pentru întreținerea a 17,0 unități de personal care deservesc 

apeductele din teritoriu s-au efectuat cheltuieli de personal în mărime de 429,59 mii lei față de 

461,48 mii lei preconizate spre achitare (93,0%). Conform clasificației economice cheltuielile 

preconizate și executate pentru efectuarea reparațiilor capitale și efectuarea procurărilor pentru 

întreținerea apeductelor s-au efectuat, după cum urmează:     mii lei 

Denumirea 

ECO 

 

K1-K6 

Aprobat Precizat Executat 
Ponderea 

% 

IV. ACTIVE NEFINANCIARE        698,60 15 022,03 9 275,39 61,7 

Reparatii capitale ale constructiilor speciale                                                                                                         312120 219,00 219,00 149,61 68,3 

Procurarea instalatiilor de transmisie                                                                                                                 313110   319,90 293,34 91,7 

Reparatii capitale ale instalatiilor de 

transmisie                                                                                                     313120 20,00 556,82 253,44 
45,5 

Procurarea masinilor si utilajelor                                                                                                                     314110 55,10 65,07 47,49 73,0 

Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor                                                                                                         314120   7,70 6,76 87,8 

Instalatii de transmisie in curs de executie                                                                                                           319230 315,00 13 463,27 8 188,73 60,8 

Pregatirea proiectelor                                                                                                                                 319240 1,00 38,00 35,66 93,8 

Procurarea combustibilului, carburantilor si 

lubrifiantilor                                                                                            331110 4,40 4,40 4,40 
100,0 

Procurarea pieselor de schimb                                                                                                                          332110 2,70 2,70   0,0 

Procurarea medicamentelor si materialelor 

sanitare                                                                                                     334110 7,50 9,75 9,25 
94,9 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si 

rechizitelor de birou                                                                                     336110 27,90 31,73 20,66 
65,1 

Procurarea materialelor de constructie                                                                                                                 337110 45,00 302,70 265,06 87,6 

Procurarea  altor materiale                                                                                                                            339110 1,00 1,00 1,00 100,0 

 

Pentru iluminarea stradală au fost aprobate mijloace în mărime de 1303,5 mii lei, 

cheltuielile precizate au constituit 2497,45 mii lei. Cheltuielile valorificate au atins suma de 

2039,94 mii lei sau 81,6 % față de cheltuielile preconizate.  

Ocrotirea sanatatiiF1-07 

Pentru susţinerea activităţii instituţiilor medico-sanitare publice din raion prin deciziile 

consiliilor locale au fost alocate 619,0 mii lei, executate la nivel de 100,0 la sută. Acestea s-au 

direcţionat pentru următoarele necesităţi: 
mii lei 

Alocat Beneficiar Destinația 
Suma 

alocată 
Finanțat 

Primăria s. 

Mihailovca 
OMF Mihailovca 

contribuția pentru construcția Oficiului 

Medicului de Familie din s. Mihailovca 
300,0 300,0 

Consiliul raional 

IMSP Spitalul raional 

Cimișlia 

cota parte Fondatorului în cadrul 

Proiectului investițional din Fondul de 

dezvoltare CNAM, pentru dotarea cu 

utilaj medical a secției Unitate Primire 

Urgențe 

250,0 250,0 

compensarea cheltuielilor spitalicești 

pentru persoanele social-vulnerabile 
41,0 41,0 

IMSP Centrul de 

sănătate Cimișlia 

procurarea amestecurilor adaptate 

copiilor 
20,0 20,0 
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IMSP Centrul de 

sănătate Gura 

Galbenei 

8,0 8,0 

TOTAL  619,0 619,0 

 

Cultura, sport, tineret, culte si odihna F1-08 

 
Pentru susținerea și crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a ramurii culturii, artei, 

sportului și activităților din cadrul acesteia au fost precizate cheltuieli în sumă de 20811,35 mii lei, 

dintre care s-au executat 17253,98 mii lei sau la nivel de 82,9 la sută față de prevederile precizate pe 

an. Pe parcursul anului în teritoriu au activat 1 stadion orășenesc, 1 complex sportiv s. Gura galbenei, 

30 biblioteci, 15 – ansambluri/formațiuni folcorice, 34 de case de cultură și 2 muzee – muzeul din s. 

Selemet și Museul, raional de istorie și etnografie. 

Repartizarea executării cheltuielilor pe ramura dată se expune în felul următor: 
mii lei 

Denumirea 
Cod 

F1-F3  

Aprobat  Precizat pe an  
Executat anul 

curent 

Executat anul 

precedent  

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total   15 461,05 100.0 20 811,35 100.0 17 253,98 100.0 15 405,78 100.0 

Cultura,  sport,  tineret, culte 

si  odihna 
08 15 461,05 100.0 20 811,35 100.0 17 253,98 100.0 15 405,78 100.0 

Servicii de sport, tineret si  

odihna 
081 4 904,70   31.7 6 666,38   32.0 4 915,55   28.5 4 388,68   28.5 

Servicii de odihna 0811 1 100,00    7.1 2 389,00   11.5 1 548,38    9.0 12,20    0.1 

Servicii  de sport si cultura 

fizica 
0812 3 686,70   23.8 4 159,38   20.0 3 356,94   19.5 3 495,06   22.7 

Servicii pentru tineret 0813 118,00    0.8 118,00    0.6 10,24    0.1 881,43    5.7 

Servicii in domeniul culturii 082 10 081,05   65.2 13 570,50   65.2 11 814,19   68.5 10 680,68   69.3 

Servicii in domeniul culturii 0820 10 081,05   65.2 13 570,50   65.2 11 814,19   68.5 10 680,68   69.3 

Servicii legate de culte si alte 

societati 
084     118,00    0.6 107,04    0.6 16,99    0.1 

Servicii legate de culte si alte 

societati 
0840     118,00    0.6 107,04    0.6 16,99    0.1 

Alte servicii in domeniul 

culturii, tineretului, sportului, 

odihnei si cultelor neatribuite 

la alte grupe 

086 475,30    3.1 456,47    2.2 417,19    2.4 319,43    2.1 

Alte servicii in domeniul 

culturii, cultelor  si odihnei 
0861 475,30    3.1 456,47    2.2 417,19    2.4 319,43    2.1 

 

 

Învățămînt F1 – 09 

Pe parcursul în raion au activat 54 de instituţii de învăţămînt, dintre care: 2 institutii tip 

„scoli primare - gradinite”, 14 instituţii tip “gimnazii” şi 4 instituţii tip “licee” și 34 instituții 

preșcolare, la 1 septembrie 2018 cu un contingent de 4434 elevi în 219 de clase și 2182 de copii 

în 98 grupe. 

Chletuielile conform clasificației funcționale se reflect mai jos:  mii lei 

Denumirea 
Cod 

F1-F3 

Aprobat Precizat pe an Executat anul curent 
Executat anul 

precedent 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 

Suma 

%% 

din 

total 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total   118 153,10 100.0 126 548,98 100.0 115 315,71 100.0 110 179,56 100.0 

Invatamint 09 118 153,10 100.0 126 548,98 100.0 115 315,71 

 

100.0 110 179,56 100.0 

Educatie timpurie  si 

invatamint  primar 
091 39 355,00   33.3 43 503,54   34.4 36 671,21   31.8 37 777,84   34.3 

Educatie timpurie 0911 38 205,00   32.3 42 255,24   33.4 35 642,04   30.9 35 339,54   32.1 

Invatamint primar 0912 1 150,00    1.0 1 248,30    1.0 1 029,16    0.9 2 438,30    2.2 

Invatamint secundar 092 67 559,20   57.2 69 345,24   54.8 65 551,18   56.8 61 656,10   56.0 

Invatamint gimnazial 0921 32 217,00   27.3 36 542,21   28.9 35 594,31   30.9 33 271,80   30.2 

Invatamint liceal 0922 35 342,20   29.9 32 803,03   25.9 29 956,87   26.0 28 384,30   25.8 

Invatamint nedefinit 

dupa nivel 095 7 233,20    6.1 8 693,00    6.9 8 205,09    7.1 6 729,15    6.1 

Invatamint nedefinit 

dupa nivel 0950 7 233,20    6.1 8 693,00    6.9 8 205,09    7.1 6 729,15    6.1 

Servicii afiliate 

invatamintului 096 797,40    0.7 797,40    0.6 787,61    0.7 639,33    0.6 

Servicii afiliate 

invatamintului 
0960 797,40    0.7 797,40    0.6 787,61    0.7 639,33    0.6 

Alte servicii din 

domeniul 

invatamintului 

neatribuite la alte 

grupe 

098 3 208,30    2.7 4 209,80    3.3 4 100,62    3.6 3 377,14    3.1 

Alte servicii in 

domeniul 

invatamantului 

0989 3 208,30    2.7 4 209,80    3.3 4 100,62    3.6 3 377,14    3.1 

 

Din suma totală a cheltuielilor executate pe raionul Cimișlia ponderea majoră o dețin 

cheltuielile pentru ramura învățămînt cu 52,7 la sută.  

Pentru anul în gestiune pentru ramura învățămînt planul aprobat a constituit 118153,1 

mii lei, pe parcursul anului s-au precizat mijloace în 126548,98 mii lei. Cheltuielile executate 

au însumat 115315,71 mii lei sau 91,1 la sută față de prevederile prevăzute pe an.  

CULTURII ȘI CERCETĂRII – 8801 

 

Pentru ramura dată au fost aprobate mijloace în mărim de 3208,3 mii lei, mijloacele 

precizate au constituit 4209,8 mii lei. Cheltuielile s-au executat în sumă de 4100,62 mii lei sau 

la nivel de 97,4 %.  

Pentru întreţinerea a 28 unitati din cadrul direcţiei învăţămînt general au fost precizate 

cheltuieli în sumă de 2557,6 mii lei şi executată în mărime de 2465,03 mii lei sau 96,4 la sută. 

Din suma cheltuielilor executate ponderea majoră au constituit cheltuielile de personal 63,1% 

sau 1556,2 mii lei. 

Pentru anul 2018 au fost aprobate 14 unități de personal, pentru transportarea elevilor. 

Cheltuielile executate de Direcția Învățămînt General au constituit 1635,59 mii lei sau 99,0 la 

sută față de prevederile precizate în mărime de 1652,2 mii lei. Cheltuielile de personal au 

însumat 828,8 mii lei sau 50,7 la sută din totalul cheltuielilor executate. Cheltuielile pentru 

procurarea combustibilului au însumat 419,5 mii lei sau 25,6% urmate de cheltuielile efectuate 

pentru reparațiile curente a autobuzelor școlare - 201,4 mii lei și 79,7 mii lei pentru procurarea 

pieselor de schimb. 

EDUCAȚIE TIMPURIE – P1P2 8802 
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Pentru întreținerea și buna activitate a instituțiilor preșcolare au fost aprobate mijloace 

în mărime de 38205,0 mii lei, cheltuielile executate au constituit 35642,04 mii lei sau 84,3 la 

sută din suma cheltuielilor preconizate pe an – 42255,24 mii lei. 

Pentru întreținerae a 486,04 unități de personal, care au activat în mediu, chletuielile 

pentru remunerarea și achitarea contribuțiilor sociale personalului angajat sau însumat 

20925,52 mii lei (90,2%), ceea ce constituie 58,7 % din suma totală a cheltuielilor executate 

pe programul dat. 

Pentru efectuarea reparațiilor curente și capitale s-au valorificat 261,3 mii lei, respectiv 

1162,94 mii lei. Pentru alimentația copiilor s-au utilizat resurse în sumă de 6375,1 mii lei 

(74,7%).  

 Costul alimentaţiei pe zi per copil in mediu constituie – 23,32 lei pe cînd norma de 

alimentare pentru anul 2018 a fost precizată, începînd cu 01 septembrie, în mărime de 26,25 

lei. În mediu copiii au frecventat 121 zile, față de cele 165 zile luate în calcul. 
 

ÎNVĂȚĂMÎNT PRIMAR 8803 
 

 Cheltuielile pentru şcoli primare - grădiniţe pe compartimentul „şcoli” au fost aprobate 

mijloace în sumă de 1150,0 mii lei, cheltuielile precizate se sumează la 1248,3 mii lei, 

executarea cheltuielilor a atins suma de 1029,16 mii lei, sau la nivel de 82,4 la sută. Pentru 

remunerarea a 12,42 unități de personal ce au activat în mediu pe parcursul anului au fost 

îndreptate 738,9 mii lei (86,2%). Pentru reparația edificiilor au fost valorificate – 99,5 mii lei 

(reparații curente – 13,4 mii lei, reparații capitale 66,0 mii lei și pentru procurarea materialelor 

de construcție – 20,1 mii lei). 

 

 Pentru alimentația copiilor din clasele 1-4 au fost preconizate mijloace în sumă de 76,3 

mii lei, executarea acestora a tins suma de 54,2 mii lei sau 71% față de mijloace precizate. 

Costul alimentaţiei pe zi per copil in mediu a constituit 9,23 lei pe cînd norma de alimentare a 

fost precizată, începînd cu 01 septembrie, în mărime de de 10,8 lei. În mediu copiii au 

frecventat 154 zile, față de cele 171 zile luate în calcul. 
 

ÎNVĂȚĂMÎNT GIMNAZIAL 8804 
 

 Pentru activitatea gimnaziilor s-au prevăzut cheltuieli în suma de 36542,2 mii lei, au 

fost executate cheltuieli în mărime de 35594,3 mii lei sau la nivel 97,4%.  

 Pentru remunerarea personalului încadrat în instituții s-au executat mijloace financiare 

în sumă de 25022,61mii lei față de 25438,69 mii lei sau la nivel de 98,4%. Pentru plata 

consumului de gaze naturale s-au executat – 1261,8 mii lei (3,5% din total cheltuilei), reparați 

capitale – 3752,66 mii lei (10,5% din total cheltuilei), procurarea combustibilului – 1326,13 

mii lei (3,7 % din total cheltuilei). 

 Pentru activitatea nemijlocită a gimnaziilor au fost preconizate mijloace în mărime de 

32647,56 mii lei, mărimea cheltuielilor executate a atins suma de 31987,71 mii lei sau 97,8 %. 

Suma cheltuielilor achitate personalului angajat au însumat 24282,3 mii lei sau 98,4 % față de 

prevederile prevăzute sau 75,9 la sută față de suma totală a cheltuielilor executate. 

 În anul 2018, 2 gimnazii au în gestiune autobuze și anume Gimnaziul Porumbrei din s. 

Porumbrei și Gimnaziul “Al. Pușkin” or. Cimișlia. Pentru transportarea elevilor la 

compartimentul dat au fost precizate cheltuieli în sumă de 259,06 mii lei, executarea 

cheltuielilor a fost la nivel de 84,2 la sută față de mijloacele precizate sau 218,05 mii lei. 

Cheltuielile de perosnal au însumat 94,4 mii lei sau 95,7 % din suma cheltuielilor executate la 

compartimentul dat. Au fost îndreptate mijloace financiare în sumă de 99,2 mii lei pentru 
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procurarea pieselor de schimb și combustibilului, carburanților și lubrifianților pentru 

autobuze. 

 Pentru asigurarea alimentării elevilor din gimnazii au fost efectuate cheltuieli în mărime 

de 3388,56 mii lei față de 3635,59 mii lei mijloace prevăzute pe perioada respectivă. Pentru 

remunerarea și achitarea contribuțiilor și primelor de asigurarea socială au fost efectuate 

cheltuieli în sumă de 645,1 mii lei sau 19,0 la sută din totalul cheltuielilor prevăzute pentru 

compartimentul dat. Cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare au însumat 1507,4 

mii lei (1430,3 + 77,11), deoarece Gimnaziul “Al. Pușkin” or. Cimișlia contractează servicii 

de alimentare deci cheltuielile sunt reflectate la articolul 222990 – 77,11 mii lei. Costul 

alimentaţiei pe zi per elev clasa I-IV în mediu a constituit – 9,5 lei, cît și pentru elevii din 

clasele a V-IX-a – 5,72 lei. În mediu copiii au frecventat 152 zile, față de cele 171 zile luate în 

calcul. 

ÎNVĂȚĂMÎNT LICEAL 8806 
 

 Pentru întreţinerea liceelor suma precizata pe anul 2018 a constituit – 32803,03 mii lei 

și executate 29956,87 sau în proporție de 42,4 la sută. 

 Pentru activitatea nemijlocită a liceelor au fost preconizate mijloace în mărime de 

37661,29 mii lei, cheltuielile executate au atins suma de 22920,69 mii lei sau 60,9%. Din suma 

cheltuielilor executate ponderea majoră o dețin cheltuielile de personal 17592,6 sau 76,8 la sută 

din totalul cheltuielilor executate pentru compartimentul dat. Pentru reparația edificiilor s-au 

valorificat 375,1 mii lei (reparații curente - 41,7 mii lei + reaprații capitale - 1750,5 mii lei + 

procurarea materialelor de construcție - 70,6 mii lei). 

 Pentru întreţinerea căminilor din preajma liceelor s-au preconizat mijloace pe anul 2018 

în sumă de 456,1 mii lei, s-au executat 419,08 mii lei sau 91,9 la suta. Cheltuielile de personal 

au însumat 279,83 mii lei sau 66,8 % din total cheltuieli executate pe activitatea dată.  

 Pentru asigurarea alimentării elevilor din licee au fost efectuate cheltuieli în mărime de 

1328,83 mii lei față de 4623,14 mii lei mijloace prevăzute pe perioada respectivă. Pentru 

remunerarea și achitarea contribuțiilor și primelor de asigurarea socială au fost efectuate 

cheltuieli în sumă de 170,2 mii lei sau 12,8 la sută din totalul cheltuielilor executate pentru 

compartimentul dat. Cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare au însumat 2385,36 

mii lei (1492,64+454,22+438,5), deoarece Liceul “M. Eminescu” or. Cimișlia, Liceul “Ion 

Creangă” or. Cimișlia contractează servicii de alimentare deci cheltuielile sunt reflectate la 

articolul 222990 – 454,22 mii lei, respectiv 438,5 mii lei sau 80,5 % din total cheltuieli efectuate 

pe compartimentul dat. Pentru reparația capitală a cantinelor au fost valorificate mijloace în 

mărime de 502,67 mii lei. Costul alimentaţiei pe zi per elev clasa I-IV în mediu constituie – 

10,1 lei. 

 În teritoriu activează Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni pentru care au fost 

prevăzute cheltuieli în mărime de 6499,54 mii lei, cheltuielile executate constituie 6493,81 mii 

lei, sau 99,9 %, costul alimentaţiei pe zi per elevi sportiv in mediu clasa V-IX constituie 43,16 

lei, respectiv clasa IX-XI constituie 54,71 lei. Pe cînd normativele de alimentare în vigoare 

pentru clasele V-IX, precizat începînd cu 01 septembrie constituie 48,36 lei (aprobat 44,40 lei), 

respectiv pentru clasa IX-XII constituie 56,8 lei (aprobat 59,0 lei). Inclusiv pentru activitatea 

sportivă în Liceului de tip internat Lipoveni au fost preconizate mijloace financiare în sumă de 

3112,66 mii lei, cheltuielile executate au atins suma de 3101,2 mii lei sau 99,6%. Cheltuielile 

de personal au însumat 1755,4 mii lei sau 56,6% față de totalul cheltuielilor executate pe 

compartimentul dat. 

 Pentru anul 2018 a fost aprobată Componenta raională în sumă de 9781,0 mii lei. Pe 

parcursul anului prin deciziile Consiliului raional mijloace din Componenta raională au fost 

repartizate în sumă de 9576,22 mii lei, respectiv mijloacele nerepatizate constituie 204,78 mii 

lei. 
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SERVICII GENERALE ÎN EDUCAȚIE 8813 
 

Pentru anul 2018 au fost aprobate 9 unități de personal pentru Serviciul de asistență 

psihopedagogică. Pentru buna activitate a acestora au fost precizate cheltuieli în mărime de 

794,4 mii lei, executarea cărora a atins nivelul de 98,8 la sută sau 787,6 mii lei. 

 

EDUCAȚIA EXTRAȘCOLARĂ ȘI SUSȚINEREA ELEVILOR DOTAȚI 8814 
 

 Pentru programul dat cheltuielile preconizate au însumat 8619,1 mii lei, cheltuielile 

executate constituie 8132,1 mii lei sau 94,3%.  
 

00209 Pe parcursul anului 2018 Școala de Arte or. Cimișlia a avut un cotingent de copii 

în număr de 326 cu 29 de grupe, începînd cu 01 septembrie instituția este frecventată de un 

contingent de 337 copii în 29 de grupe. Pentru activitatea școlii au fost prevăzute cheltuieli în 

mărim de 3266,0 mii lei, s-au executat 3159,73 mii lei sau 96,7%. Pentru întreținerea a 41,83 

unități de personal precizate începînd cu 01 septembrie, cheltuielile de personal au constituit 

2914,6 mii lei sau 92,2 % din totalul cheltuielilor executate. 

00209 Pentru întreținerea a 32,50 unități aprobate pentru anul 2018 și buna activitate a 

Centrul raional de creatie Cimislia au fost prevăzute cheltuieli în mărime de 2059,0 mii lei, 

cheltuielile executate au însumat 1754,97 mii lei sau 85,23%. Partea majoră au deținuto 

cheltuielile de personal 1574,5 mii lei sau 89,7 la sută din total cheltuieli per instituție. 

00209 Pentru buna activitate a Scolii muzicale Selemet au fost prevăzute cheltuieli în 

mărime de 665,8 mii lei, cheltuielile executate au însumat 616,61 mii lei sau 92,6%. Partea 

majoră au deținuto cheltuielile de personal 553,0 mii lei sau 89,7 la sută din totalul cheltuielilor 

executate.  

00211 La funcţionarea Taberei de odihnă „Izvoraş” din satul Zloţi au fost prevăzute 

cheltueli în sumă de 24901,1 mii lei, s-au executat în sumă de 2470,43 mii lei sau 99,2 la sută, 

resursele au fost executate pentru funcționarea taberei. Pentru reparația capitală a taberei au 

fost valorificate 1388,95 mii lei. 

00380 Pentru susținerea elevilor dotați au fost prevăzute cheltueli în sumă de 137,2 mii 

lei și executate în sumă de 130,36 mii lei, sau 95,0 la sută.  

 

CURRICULUM 8815 
 

 Cheltuielile măsurilor privind organizarea desfăşurării examenelor de absolvire în 

gimnazii şi licee au fost executate în proporţie de 98,7 la sută, volumul cheltuielilor executate 

constituie 72,99 mii lei faţă de planul precizat 73,9 mii lei. 
 

Protecție socială F1 – 10 

 În total pentru acest program au fost precizate cheltuieli în mărime de 16857,3 mii lei, 

cheltuielile executate conform raportului privind executarea bugetului pentru 12 luni ale anului 

2018 constituie 14756,4 mii lei, ceea ce reprezintă 87,5 % din planul anual precizat.  

Repartizarea cheltuielilor pe ramura dată se reflectă în diagrama de mai jos: 
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mii lei 

POLITICI SI MANAGEMENT IN DOMENIUL OCROTIRII SANATATII SI PROTECTIEI 

SOCIALE - 9001 

 

Pentrul programul dat de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în sumă de 

1525,2 mii lei, pe perioada de gestiune s-au executat 1442,64 mii lei sau 94,6 la sută din totalul 

cheltuielilor precizate și anume pentru buna activitatea 15,5 unități de personal precizate pentru 

anul 2018 pentru Direcția asistență socială și protecție a familiei. Partea preponderentă a 

cheltuielilor executate pe perioada de raportare revine cheltuielilor de personal – 936,6 mii lei 

sau 64,9 % din totalul cheltuielilor executate din cadrul acestui program. 

  PROTECȚIA PERSOANELOR ÎN ETATE 9004 

 

Pentru acest subprogram au fost aprobate și executate 23,0 mii lei, cheltuielile 

constituind 19,43 mii lei. Primăria s. Mihailovca a acordat ajutoare bănești în mărime de 1,5 

mii lei veteranilor de război cu ocazia zilei de 9 mai și au procurat pachete cu produse 

alimentare pentru persoane în etate în sumă de 17,93 mii lei. 

PROTECȚIA FAMILIEI ȘI A COPILULUI 9006 

 

Pentru protecția familiei și copilului pentru anul 2018 au fost precizate cheltuieli în 

mărime 3996,5 mii lei, valorificate fiind 3357,0 mii lei sau 83,4 la sută, cota preponderentă a 

cheltuielilor executate la acest program sînt deținute de mijloacele valorificate la achitarea 

prestațiilor sociale 67,6 % (2038,61 mii lei) cît și cheltuielile de personal (1195,8 mii lei) 32,4 

la sută din totalul cheltuielilor executate. 

00327 Pentru Casa de copii de tip familial au fost aprobate, cît și precizate mijloace 

financiare în mărime de 223,1 mii lei, pe perioada de gestiune s-au executat 203,4 mii lei sau 

91,2 față de mijloacele precizate. Pentru anul 2018 au fost aprobate două unități de părinte 

educator, activînd zece copii aprobați la începutul anului, în mediu pe perioada de gestiune au 

fost doar 8 copii.  

9,78%

0,13%22,75%

0,83%

55,49%

4,66%

6%

Politici si management in
domeniul ocrotirii sanatatii si
protectiei sociale - 1442,64 mii
lei
PROTECȚIA PERSOANELOR ÎN 
ETATE 19,43 mii lei

PROTECȚIA PERSOANELOR ÎN 
ETATE  - 19,43 mii lei

Protectie in domeniul asigurarii
cu locuinte  - 123,0 mii lei

PROTECTIA SOCIALA A
PERSOANELOR CU DIZABILITATI
- 8188,3 mii lei

Protectie sociala in cazuri
exceptionale  - 687,13 mii lei
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00282 Pentru activitatea Centrului social de zi pentru copii cu dizabilități din s. Selemet 

au fost precizate mijloace financiare în mărime de 375,0 mii lei, dintre care au fost executate 

336,5 mii lei, sau 89,7 la sută din planul precizat anual. Pentru buna funcționare a centrului au 

fost aprobate 5,5 unități de personal. Centrul este frecventat de 46 de copii cu care se ocupă 

cadrul didactic, asistentul social și medical. 

00284 Serviciul de asistență parentală profesionistă. Pentru acest serviciu au fost 

precizate mijloace financiare în sumă de 1084,9 mii lei, s-au executat pe perioada de gestiune 

866,2 mii lei, sau 79,8 %. În mediu pe anul 2018 au fost deserviți 18 copii. Mărimea alocațiilor 

pentru copiii plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă a constituit 269,8 mii lei, 

sau 73,6 % din planul precizat. 

00348 Centrul de protecție a familiei. În cadrul centrului au activat în mediu 5,09 unități 

de asistent social din 6 unități aprobate pentru anul 2018, fiind deserviți 68 beneficiari pe 

perioada raportată. Pentru funcționarea centrului s-au executat cheltuieli în sumă de 289,2 mii 

lei sau 92,3 la sută față de mijloacele preconizate, dintre care pentru remunerarea muncii 285,3 

mii lei sau 98,7 la sută din suma cheltuielilor executate. 

00410 Serviciul social de sprijin și reintegrare Cimișlia. Planul precizat constituie 793,3 

mii lei fiind executat 789,6 mii lei. De serviciul de sprijin au beneficiat 240 beneficiari. Din 

Fondul de Susținere a Populației au fost alocate 693,3 mii lei, care au fost executate  

00275 Indemnizația pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă. Transferul cu destinație 

specială privind achitarea compensațiilor pentru copii înfiați a constituit 1017,6 mii lei. 

Cheltuielile efectuate pentru achitarea compensațiilor însumează 692,0 mii lei. Au beneficiat 

68 de copii persoane. 

00479 Prestațiile sociale pentru copii plasați în serviciile sociale. Transferul cu destinație 

specială privind achitarea (bani de buzunar) pentru copii înfiați a constituit 189,4 mii lei. 

Cheltuielile efectuate pentru acordarea prestațiilor  socială constituie 180,10 mii lei. Au 

benificiat 44 de copii. 

PROTECŢIE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII CU LOCUINŢE  9009 

 

Pentru sustinerea unor categorii de populatie prin acordarea indemnizatiilor unice pentru 

constructia sau procurarea spatiului locativ, sau restaurarea casei, prin Hotărîrea  Guvernului 

nr. 857 din 05.09.2018 au fost alocate 123,0 mii lei. 

PROTECTIA SOCIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI - 9010 

 

Întru acordarea asistenței sociale persoanelor cu necesități speciale, pentru anul 2018, au 

fost precizate cheltuieli în mărime 8875,3 mii lei, valorificate fiind 8188,3 mii lei sau 92,3 la 

sută. 

00268 Serviciul de deservire socială la domiciliu. Pentru anul 2018 au fost aprobate 41 

unități, în mediu au funcționat 35,0 unități care au deservit la domiciliu 281 benificiari. Planul 

precizat constiue 1579,6 mii lei, executat pe perioada de gestiune 1451,4 mii lei sau 91.9 %; 

din acestea 1394,1 mii lei (98,3 %) reprezintă cheltuielile de personal. 

00326 Serviciul de asistență comunitară. Pentru activitatea serviciului s-au precizat 1772,8 

mii lei, dintre acestea fiind executate 1741,5 mii lei sau 98,2 la sută, pentru achitarea 

cheltuielilor de personal au fost valorificate mijloace financiare în mărime de 1723.7 mii lei, 

pentru 27,54 unități de personal care au activat, în mediu, pe parcursul anului 2018. 

00246 Serviciul de asistență personală. Pentru serviciul de asistență personală s-au aprobat 

45,0 unități de asistenți personali, în mediu au activat 44,71 unități – deservind 44 de 

beneficiari. Din suma mijloacelor precizate pentru 2018 în mărime de 1883,3 mi lei s-au 

executat 1675,5 mii lei sau 89.0 % din totalul cheltuielilor destinate pentru întreținerea 

serviciului, cota majoră o dețin cheltuielile de personal cu 99,8 la sută sau 1672,8 mii lei. Din 
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contul Fondului de Susținere a populației au fost alocate 231,1 mi lei, mijloace spre 

remunerarea a 6,0 unități de personal - precizate prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 

05/11 din 07.12.2018 pe perioda 01.10.2018 - 31.12.2018. Suma neutilizată din contul 

transferurilor date a alcătuit 24,8 mii lei. 

00287 Serviciul social “Echipa mobilă”. Pentru întreținerea serviciului au fost precizate 

mijloce financiare în sumă de 266,9 mii lei, s-au executat 84,4 % (255,1 mii lei) din mijoacele 

preconizate pe perioada de gestiune. Pe perioada anului 2018, de către 3,34 unități de angajați, 

au fost deserviți 25 copii cu dizabilități de gradul I și II. 

00368 Serviciul social Respiro. Pe parcursul anului 2018 au activat în mediu 6,0 unități, 

deservind lunar cîte 4 persoane cu dezabilități severe. Cheltuielile totale executate pentru 

funcționarea serviciului au însumat 466,8 mii lei, sau 96,6 % din suma precizată pe an 483,1 

mii lei. 

00301 Serviciul protezare și ortopedie. Planul precizat pentru serviciul dat constituie 57.8 

mii lei, executîndu-se 99,3 la sută față de prevederile precizate – 57,39 mii lei. Pe perioada 

anului 2018 a activat o unitate de felcer protezist care a deservit 210 benficiari. 

00302 Susținerea unor categorii de populație pentru călătoria în transportul public. Pentru 

plata compensațiilor pentru serviciile de transport au fost aprobate mijloace financiare în sumă 

de 936,90 mii lei. Pe parcusrul anului 2018, de compensații pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii au beneficiat 2070 persoane, incusiv 207 persoane cu dizabilități ale aparatului 

locomotor. Astfel mărimea mijloacelor financiare utilizate pentru acoperirea cheltuielilor a 

constituit 774,3 mii lei.  

00299 Azilul de bătrîni Cimișlia. Pentru buna funcționare a azilului de bătrini, s-a precizat 

mijloace financiare, la partea de cheltuieli, în mărime de 1894,9 mii lei, planul executat 

constitue 1796,3 mii lei sau 95,8%. Pe parcursul perioadei de raportare a anului 2018 azilul de 

bătrîni a găzduit 31 persoane în etate, cu un număr de 18,0 unități angajate. Pentru cheltuielilede 

personal au fost executate mijloace financiare în sumă de 921,3 mii lei. Pentru alimentația 

bătrînilor întreținuti au fost efectuate cheltuieli în sumă de 444.â,5 mii lei pe perioada de 

gestiune. 

PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE 9012 

 

Pentru subprogramul dat au fost  au fost precizate cheltuieli în mărime 947,83 mii lei, din 

care au fost executate 72,5 la sută sau 687,13 mii lei. 

00291 Pentru acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile au fost 

precizate mijloace financiare în mărime de 462,33 mii lei, executarea acestora a tins nivelul de 

93,1% sau 430,44 mii lei. 

00325 Centrul de plasament temporar pentru persoane în situații de risc. Acest centru a fost 

aprobat să activeze pe perioada rece a anului ( 5 luni) alocîndu-se pentru acest scop 201,8 mii 

lei. astfel cheltuielile au fost precizate în mărime de 121,80 mii lei, executate din acestea au 

fost 25,46 mii lei sau la nivel de 21,0 la suta. Serviciul are capacitatea și poate întreține cîte 10 

beneficiari lunar, pe perioada de raportare au fost deserviți 5 beneficiari. 

00250 Fondul de susținere socială a populației. Pentru anul 2018 au fost aprobate mijloace 

în scest scop în mărime de 1555,4 mii lei, inclusiv: Transferuri din fondul republican de 

susținere a popilației – 1423,4 mii lei și 132,0 mii lei venituri de la cumărarea valutei străine 

de către persoanele fizice în casele de schimb valutar. Regulamentul privind utilizarea Fondului 

local de susținere a populației a fost modificat. 

În baza Legii nr. 101 din 7 iunie 2018 cu privire la modificarea și completarea Legii 

bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 au fost correlate transferurile din 

Fondul Local de Susținere a Populației în diminuare cu 267,9 mii lei și anume din 1423,4 mii 

lei în 1155,5 mii lei. Ulterior a fost remisă circulara de la Ministerul finanțelor nr. 15/2033 din 
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06 august 2018 care specifică că transferurile date urmează a fi utilizate pentru finanațrea 

serviciilor sociale care au fost incluse în pachetul minim de servicii sociale în anul 2018 

(aprobat în ședința Guvernului din data de 1 august 2018). În așa fel au fost precizate 

transferurile din Fondul de Susținere a Populației pentru finanțarea serviciilor sociale 

menționate: 

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii – 693,0 mii lei; 

 Serviciul social de Asistență personală – 231,1 mii lei; 

 Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor dafavorizate – 231,1 

mii lei 

00487 Serviciul de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Pentru anul 

2018 au fost precizate mijloace pentru acordarea suportului monetar familiilor persoanelor 

defavorizate în mărime de 231,10 mii lei, executate din acestea au fost 230,23 mii lei sau la 

nivel de 99,6 la suta. De acest suport monetar au beneficiat 51 de persoane. 

PROTECȚIA SOCIALĂ A UNOR CATEGORII DE CETĂȚENI 9019 

 

Pentru subprogramul dat au fost  au fost precizate cheltuieli în mărime 1366,46 mii lei, din 

care au fost executate 68,7 la sută sau 938,91 mii lei. 

00300 Pe perioada de raportare în raion au funcționat 4 cantine sociale: Centru social 

"Concordia" or. Cimișlia și s. Gura Galbenei, Cantina socială s. Selemet, s.Satul Nou. Pentru 

întreținerea acestora au fost precizate cheltuieli în sumă de 1136,76 mii lei, de facto au fost 

executate 736,5 mii lei. De serviicile cantinelor de ajutor social au benificiat în mediu 231 

persoane lunar.  

00214 Pentru achitarea compensațiilor și indemnizațiilor cadrelor didactice tinere au fost 

planificate mijloace financiare în mărime de 182,9 mii lei pentru 12 tineri specialiști. Pe 

perioada anului 2018 au benificiat de indemnizații 7 tineri specialiști utilizîndu-se la destinație 

suma de 106,0 mii lei. Pentru achitarea compensațiilor la energia electrică și termica s-au 

executat 50,2 mii lei.        mii lei 
IV.Compensații și indemnizații  pentru tinerii 

specialiști                                                                                                             

( H.G nr.802 din 29.10.2015 ”Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de calcul, 

repartizare, utilizare și evidență a transferurilor 

cu destinație specială pentru susținerea cadrelor 

didactice tinere)                                                                                         

Aprobat MF 

2018 (conf. 

Legii BS) 

Precizat MF 

2018 (conf. 

Legii BS) 

Transferat 

MF 

Precizat APL 

2018 (conf. 

Deciziilor CR) 

Executat APL 

2018 

num. 

ben 
suma 

num. 

ben 
suma suma 

num. 

ben 
suma 

num. 

ben 
suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numărul  beneficiarilor 12 x 12 x x 12 x   x 

Cheltuieli total, inclusiv: (1+2) x 182,9 x 182,9 182,9 x 182,90 x 156,15 

1. Indemnizaţia unică total, inclusiv 7 109 12 109,0 -  7 132,75 7 106,0 

tranșa I 1 11 1 11  - 2 23,00 2 23,00 

tranșa II 4 60 4 60  - 5 71,75 3 45,00 

tranșa III 2 38 2 38  - 2 38,00 2 38,00 

2. Compensatii (compensații lunare a cheltuielilor 

pentru închirierea spaţiului locativ, a costului 

pentru 30 kw de energie electrică şi al 

compensării anuale a energiei termice (un metru 

cub de lemne şi o tonă de cărbuni, iar în cazul 

încălzirii cu gaze – compensarea costului unui 

metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni)    

12 73,9 12 73,9  - 9 50,15 9 50,15 

00371 Pentru întreținerea Serviciului de mediator comunitar or. Cimișlia au fost 

preconizate mijloace din contul transferurilor cu destinație specială în sumă de 46,8 mii lei 

pentru salarizarea a 1 unități de personal. Cheltuielile executate au constituit – 46,29 mii lei, 

însă din neatenția responsabililor din APL ordinile de plată în sumă de 20,03 mi lei au fost 

efectuate fară markerul AS, astfel cheltuielile din contul APL au însumat 20,03 mii lei și din 

contul transferurilor cu destinație specială - 26,26 mii lei.  
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