
REPTIBLTCA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE
din 22 martie 2019

Cu privire la modificarea bugetului
raional aprobat pentru anul 2019.

nr.0ll02

in conformitate cu art.43 din Legea ru'. 436-XVI din 2g decembrie 2006 pnvind
administra{ia publicS local[, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan(elepublice locale, Legea nr. 181 din 25-iulie 2014 finan{elor publice 9i responsabilitatrii bugetar-fiscale, ordinul minish'ului finanlelor nr. 208 dh 24 dicembrie 20i5 privind clasificalia
bugetara, Ordinul ministrului finan{elor nr. 2og din 24 decernbrie 2015 cu privire laaprobarea Setului. metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificareu ilug.tulr,.
decizia Consiliului raional nr.05/07 din 07 decernbrie zdlg cu privire la aprobar.ea bugetuluiraional pe anul 2018 in lectura a doua gi cu necesitalile de efectuare a unor cheltuieli
neprevlzute, Consiliul raional Cimiglia DECIDE:

1' A aproba distribuirea soldului bugetar in mdrime de 4530,1 mii lei, mijloace acumulate gi
neutilizate pen$-implementarea proiectelor qi spre utilizare cu aceeaEi destinalie:' 256'8 mii lei, mijloace financiare transferate de Delegalia Uniunii Europene Ei cotaparte a 8 Consilii raionale din Regiunea de Dezvoliare Sud in cadrui proiectului"Poerta de ,vud a Molodvei deschisd pentru afaceri ;i investilii,';- 4175,6 mii lei, mijloace financiare transferate de la-Consiliui Judefean Dolj, Rom6nia,in baza acordului de finan(are ru"1 din 14.12.2018, penhu proiectul ,,Renovqrea

capitala a secliei c'hirurgie a IMSP Spiraltrl raional Cimi;lia" (dotarea cu utilaj
medical * 2230,0 mii lei, dotarea cu mobilier - 160,0 rnii lei),.- 97,7 mii lei, rnijloace financiare transferate de la Consiliul Judefean pralrova.
Rorndnia, in baza acordului de finanfare nr.18570 din 13.08.201g, pentru proiectul"Reparolia bloc_trlui expozilional nr.5 al Muzetiui Raional cte Istorie, Etnogra/ie ;iArtd din ora;trl C.imi;lia -- etapo e douq',.

2' A aproba distribuirea soldului bugetar din contul transferului cu destinafie speciala pentr.u
inv[famint:
' 4024'3 mii lei, Direcfiei invlflmint general, pentru repara{ia capital[ a taberei

"Izvorag" din s.Zlo{i.
3. A aproba dishibuirea soldului format la situatia din 01 .01.2019 in suml de 4450,7 mii

lei, inclusiv :

- 924,4 mii
proiectului
Ctmi;lia";

- 900,0 mii
proiectului

lei, Aparatul pregedintelui, mi jloace financiare destinate cofinantlrii
"]?enovareq capitald q sec,liei chirurgie q IMSp spitalul raio,nal

Pl , Aparatul preqedintelui. mijloace financiare destinate cofilarrtarii"lleparalia blourlui expozilional nr.5 al Muzeului llaional de lstorie,



Ltnografie 
.;i Artd din ora;ul 

.Cimi;tia - etqpa a doua" (procurarea utilajului- 72,0 rnrilei, reparalia capitala a cladirilor, lucrdri de pavaj);- 325,0 mii lei, IMSP Spitalul raional cimiglia, 
-mljloace 

financiar.e penh,u instalaliaradiologicr mobirr (achitarea daroriei din zots;;- 30,0 mii lei, Aparatul preqedintelui, pentru procurarea uniformei sportive echipei defotbal"s partanii- S e l ernet,, ;- 31'0 mii lei, Ispectoratul de polifle cimiglia, pentru efecfuarea lucrdrilor de conectarela conducta de gaze naturale a.sediului u*piugut in or.cimiglia, str.Sf.Maria,T (bunulimobil transmis de Consiliul raional, in comodat, pe un t.*Ln a. 2s ani);- 15,0 mii lei, Dlui Nicolae Dron,-meqter popular, membru al Ao uniunea MegterilorPopulari din Moldova, rnijloace financiari d'estinate credrii unei cobze de dimensiunimari, care va fi instalat[ pe un postament in curtea "Casa Cobzarului,, din s.GuraGalbenei;
- 300'0 mii.lei, Aparatul pregedintelui, peh'ecerea festivalurilor Ei m6surilor culturaledin raionul Cimiglia;
- 30,0 mii lei, Centrul de tineret, cheltuieli curente;' 20,0 mii lei, gMF Javgur, pentru conectarea la conduct a de gaze a oS Maximeni;- 850'0 mii lei, Aparatul pregedintelui, pentru lucrdri ar rJporulie capitald a cladiriiAzilului de b[trini, (700 rnii lei - reparafia capitalr u *.op.rigului, 150 mii lei -lucr[ri de reparafie a sisternului de ,urruiirur'r. reparalia refelei electrice);- 15'0 mii lei, Azilul de batuini, pentru procurarea congelatorului gi calculatorului;- 105'0 mii lei, Aparatul pregedintelui, pentru acitarea lucrarilor de expert izare qiproiectare a obiectelor de termoficare a taberei ,,Izvorag,, 

drn s.zloEi;' 75,0 mii lei , Aparatul pregedintelui, pentru achitarea datoriei la gazificarea satului
Suric;

- 450,0 mii lei, Aparatul preEedintelui, pentru lucrdri de gazificare a satului Sagaidac;- 15,0 mii lei, Uniunea raionald a veteranilor de fizboidL erganjstan, pentru mrsuri de
comemorare a ostaqilor cdzu{i in urma acfiunilor de luptd din afganistan;- 10'0 mii l.i, Asocialia obEteascd "Cerrobil", prntru masriri de comemorare apersoanelor decedate in urma lichidarii consecinfeltr avariei de la C.A,E, Cernobil;- 15,0 mii lei, Consiliul Raional Cimiglia al Veteranilor Razboiului qi ai Muncii p.ro.u
mlsuri de comemorare a ostagilor cdzuliin al Doilea Rdzboi Mondial;- 23,0 mii lei, Asociagia Obqteascd a Veteranilor "Sfintul Gheorghe Biruitorul,, pentru
misuri de cornemorare a ostagilor cdzuli in urma acfiunilor dJlupta pentru apdtareaintegritalii teritoriale gi independen{ei Republicii Moldova- 77,3 mii lei, IMSP Spitalul Raional cimiglia, pentru compensarea cheltuielilor la
fi'atar ea persoanelor so ci almente vulnerabile.- 40,0 mii lei, familiei Bazatrn Victor (exconsilier raional), ajutor financiar;- 200,0 mii lei, i.M. "SERVCOM" Cimiglia, pentru reparafia mijloacelor de transport qi
procurarea carburanfilor qi lubrifianfilor ;

4' A aproba distribuirea soldului bugetar din contul rnijloacelor colectate in sum6 de 697,7mii lei :

- 297,7 mii lei, IP Centrul raional de Crea{ie a Copiilor qi Adolescenfilor, penhu
procurarea autoturismului pentru transportarea copiilor cu dizabilit6fl la aciivita6le
din cadrul centrului;

' 200'0 mii lei, Aparatul pregedintelui, mryloace financiare destinate pentr-u reconstructia
blocurilor sanitare la $coala de arte Cimiqlia; r 

'

- 200,0 mii lei , Direcfiei invafamint general, pentru reparafia sediului.



5' A preciza chelltuielile de personal aprobate pentru anul201g in surn6 de 77057,g0 mii lei.6' A aproba redisfribuilea veniturilor in suma ie zq,o mii lei, de la compar-timentul ,,lnca,ydri
de la pre'starea-serviciilor cu plald." l,a "Piiri prno, localiunea btmurilor parrintoniuluipnblic ", acumulate de la IP aiilut de b6trini.

7. A modifica din "360,4" lei in ',445,66,-,lei - pentru o persoanr din oraq qi din ,,450,5,, leiin "557,08"1ei - pent'u o persoand din sat, ia poziiia ",senici,l a,si,rtenld src,iold ludonricilitt - deservirea bdritnilor cu pletd", aa uririiutui-; i;;;ptinirea cereritor cucaracter social juridic, din Anexa ru'.5 a Deciziei consiliului'raional ru.05/07 din07 '12'2018 I'{omenclatontl tarife.lor pe.nln, priirorua senticiilor contrq ptatd de cd*einstitrtliile publ.ic,e finanlate de li bugeiul rqioiql ii*i;tio pentru anul 2019.8. Administratorii de buget vor asigura:- legalitateautilizdrii alocaliilor bugetare qi respectarea limitelor aprobate;- dezagtegarea bugetului irnediat.Jup? op*bor., prezentei decizii, ce implica detaliereaaloca{iilor, resurselor pind la cel mai dltaliat nivel al clasificafiei bugetare, in sisternulinformafional de management financiar (SIMF).- rapofiarea trimestriald cdtre Direc{ia finanf. urupru subvenfiilor, mijloacelor financiareprimite pe parcursul anului, anexind documenie pririur., justificative.

9' Direcfia finan{e va efectua rnodificrrile in bugetul raional, conform prevederilor prezenteidecizii.
10' Conh'olul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie pregedintelui raionului.ll'Prezenta decizie se aduce la cunogtinfa public6 prin publicare pe pagina oficiala aconsiliului raional cimigria www.raioncimislia.md.
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