
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
D E C I Z I E  

           Proiect 

 
din 20 decembrie 2019        nr.08/03 

 

 

Cu privire la modificarea bugetului 

raional aprobat pentru anul 2019 

 

 

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.05/07 din 07 decembrie 2018 cu privire la aprobarea bugetului 

raional pe anul 2019 în lectura a doua şi în legătură cu necesităţile de efectuare a unor 

cheltuieli neprevăzute, Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 

 

1. A aproba majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli, în mărime de 2654,34 mii 

lei, după cum urmează: 

- 2583,5 mii lei, mijloace financiare destinate pentru implementarea prevederilor Legii 270 

din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar alocate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 19.11.2019, conform anexei nr. 1, după cum urmează: 

- 564,8 mii lei - alte transferuri cu destinație generală; 

- 2018,7 mii lei - transferuri cu destinație specială pentru învățămînt; 

- 8,84 mii lei, servicii cu plată de la alimentarea elevilor clasele V-IX, inclusiv: 

- 6,84 mii lei - gimnaziul “Tudor Strișcă” Satul Nou, 

- 2,0 mii lei – gimnaziul Troițcoe; 

- 50,0 mii lei, Gimnaziului “Ștefan cel Mare” Mihailovca, alocații de la APL Mihailovca 

pentru construcția haznalei; 

- 12,0 mii lei, Tabăra de odihnă “Izvoraș” din s. Zloți, restituirea cheltuielilor pentru 

consumul de energie electrică în procesul efectuării reparațiilor capitale. 

2. A aproba diminuarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli, în mărime de 35,0 mii 

lei, mijloace nealocate Centrului raional de tineret de la Ministerul educației, culturii și 

cercetării.  

3. A aproba redistribuirea alocațiilor de la o linie bugetară la alta, în sumă de 53,5 mii lei, 

pentru rambursarea creditului în cadrul proiectului “Energetic II”. 

4. A aproba redistribuirea alocațiilor de la un program la altul, în sumă de 524,0 mii lei, în 

legătură cu reorganizarea IP Gimnaziul grădiniță “Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir în IP 

Școală primară grădiniță “Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir, aprobat prin Decizia Consiliului 

raional nr. 04/06 din 17.09.2019. 



5. A aproba, în redacție nouă, anexa nr. 8 la decizia nr. 05/07 din 07 decembrie 2018 

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

anul 2019”, în legătură cu precizarea unităților de personal pe instituțiile de învățămînt 

începînd cu 01 septembrie 2019, conform anexei. 

6. A aproba tariful pentru arenda/chiria sălilor (IP Incubatorul de afaceri, sediul DASPF, 

DÎG, IP Școala de arte și alte instituții publice) din clădirile ce aparțin Consiliului raional 

Cimișlia, în cuantum de 500,0 lei per/oră,   pentru petrecerea ședințelor partidelor 

politice.   

7. A aproba  în redacție nouă  punctului 3 și punctul 5 din Anexa nr.13 la Decizia Consiliului 

raional nr.05/07 din 07.12.2018 din 240 în 285, și respectiv din 100 în 55. 

8. A aproba modificarea redistribuirii mijloacelor financiare alocate din Componenta 

raională după cum urmează: 

- 97,2 mii lei, Gimnaziul Satul Nou, de la reparatia acoperisului la cantină pentru 

schimbarea a 6 ferestre și 13 uși în sediul instituției; 

- 6,8 mii lei, Liceul teoretic “Ion Creangă” or. Cimișlia, de la reparația fațadei pentru 

plata parțială a mobilierului școlar. 

9. 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). 

10. Instituțiile publice, întreprinderile vor asigura legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare 

și prezentarea în termeni cît mai restrînși (maximum o lună), după primirea mijloacelor 

financiare din contul bugetului raional, a confirmării utilizării mijloacelor conform 

destinației cu prezentarea documentelor justificative. 

11. Direcția finanțe va efectua remanierile în bugetul raional, conform prevederilor prezentei 

decizii. 

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

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

Consiliului rational Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretarul Consiliului Spînu Vasile  

 

 

Coordonat:                                                                                      Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului  

         Anatolie Casap, jurist 

Proiect elaborat de:      Olga  Gorban , șef Direcţie finanţe 

 

  



 Anexă nr.1 

 la Decizia Consiliului raional nr. 05/      din     12.2019 

 

Mijloacele alocate în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de personal 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Alocat (mii lei) 

TOTAL, 

inclusiv 

Transfer 

cu 

destinație 

specială 

Alte 

transferuri cu 

destinație 

generală 

I+II TOTAL GENERAL 2 583,5  2 018,7  564,8  

I 
Alte transferuri cu destinație generală, 

total 564,8    564,8  

II Transfer cu destinație specială, total 2 018,7  2 018,7    

1 Aparatul președintelui     304,1  

2 Azilul de bătrîni     153,1  

3 Direcția Învățămînt general     40,0  

4 Direcția economie     55,1  

5 Secția Cultură, tineret și sport     12,5  

6 Scoala de arte   180,0    

7 Centrul raional de creație Cimișlia   27,7    

8 Liceul teoretic Ion Creangă, Cimişlia   295,1    

9 Liceul teoretic  Mihai Eminescu, Cimişlia   357,0    

10 Liceul teoretic  Hyperion, Gura-Galbenei   152,2    

11 Liceul Internat cu profil Sportiv, Lipoveni   182,2    

12 Gimnaziul Alecsandru Puşkin, Cimişlia   59,2    

13 Gimnaziul Batîr   69,1    

14 Gimnaziul  Cenac   43,3    

15 Gimnaziul  Gradişte   140,6    

16 Gimnaziul  Hirtop   45,3    

17 Gimnaziul  Ialpugeni   32,6    

18 Gimnaziul  Porumbrei   43,1    

19 Gimnaziul  Ştefan  cel Mare, Mihailovca    74,5   

20 Gimnaziul   Sergiu Coipan, Selemet   35,3   

21 Gimnaziul  Sagaidac   73,8   

22 Gimnaziul Satul Nou   85,2   

23 Gimnaziul  Troiţcoe   98,1   

24 Şcoală primară grădiniţă  Codreni   24,4   

 



 

Secretarul Consiliului                                                                       Spînu Vasile 
 

 Anexa nr.8  
 

 la decizia nr. 05/07 din 07 decembrie 2018  
 

  

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

Cimişlia pe anul 2019 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod Org1/ Org2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 TOTAL   1208,23 

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 68,55 

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 45,05 

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 Centrul metodic 14358 2,0 

17 Centru raional de tineret Cimișlia 14359 2,0 

18 Direcţia învăţămînt general 2242 884,93 

19 Aparat Direcţia învăţămînt general 03985 28,00 

20 Transportarea elevilor 03985 19,00 

21 Şcoala sportivă Cimişlia 15236 33,97 

22 
Centrul de creaţie al copiilor şi 

adolescenţilor Cimişlia 
15234 33,50 

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 95,25 

26 Liceul teoretic Hyperion Gura-Galbenei 14411 65,15 

27 Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni 14415 67,53 



28 Liceul teoretic Ion Creangă Cimişlia 14441 105,14 

29 Gimnaziul Alexandru Puşkin Cimişlia 14408 29,02 

30 Gimnaziul Sergiu Coipan Selemet 14410 35,00 

31 Gimnaziul Ştefan cel Mare Mihailovca 14412 33,01 

32 Gimnaziul Dimitrie Cantemir Ialpujeni 14416 25,56 

33 Gimnaziul Porumbrei 14418 29,29 

34 Gimnaziul Cenac 14419 29,34 

35 Gimnaziul Hîrtop 14420 32,34 

36 Gimnaziul Sagaidac 14421 29,53 

37 Gimnaziul Gradişte 14423 33,30 

38 Gimnaziul Constantin Stere Javgur 14424 24,10 

39 Gimnaziul Batîr 14425 32,10 

40 Gimnaziul Troiţcoe 14426 26,64 

41 Gimnaziul Tudor Strişcă Satul-Nou 14427 30,90 

42 
Școala primară-grădiniță Liuba Dimitriu 

Ciucur-Mingir 
16029 20,90 

43 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 15235 12,36 

44 
Direcţia asitenţă socială şi protecţia 

familiei 
2265 192,0 

45 
Aparat Direcţia asistenţă socială şi protecţia 

familiei 
14446 15,5 

46 Casa de copii de tip familial 14464 2,0 

47 Serviciul asistenţă socială la domiciliu 14465 41,0 

48 Centru de protecţie a familiei 14466 6,0 

49 Serviciul de asistenţă socială comunitară 14467 28,0 

50 Serviciul de protezare şi ortopedie 14468 1,0 

51 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 14469 16,0 

52 Serviciul social Asistenţă personală 14470 45,0 

53 Serviciul social Echipa mobilă 14471 4,0 

54 
Centrul de plasament temporar pentru 

persoane în situații de risc 
15186 4,5 

55 
Centrul de plasament pentru copii separați de 

părinți 
15992 4,0 

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 2019” 

 

1. Se propune aprobarea majorării bugetului la partea de venituri și cheltuieli, în mărime de 

mii lei, după cum urmează: 

- 2583,5 mii lei, mijloace financiare destinate pentru implementarea prevederilor Legii 270 

din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar alocate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 19.11.2019, conform anexei, după cum urmează: 

- 564,8 mii lei - alte transferuri cu destinație generală; 

- 2018,7 mii lei - transferuri cu destinație specială pentru învățămînt; 

- 8,84 mii lei, servicii cu plată de la alimentarea elevilor clasele V-IX, inclusiv: 

- 6,84 mii lei - gimnaziul “Tudor Strișcă” Satul Nou, pentru alimentarea a 30 elevi 

pentru 2 luni (21 zile în mediu pînă la finele anului curent, 21zile*10,8 lei*30 

elevi), 

- 2,0 mii lei – gimnaziul Troițcoe, pentru alimentarea a 9 elevi pentru 2 luni (21 zile 

în mediu pînă la finele anului curent, 21 zile*10,8 lei*9 elevi); 

- 50,0 mii lei, Gimnaziului “Ștefan cel Mare” Mihailovca, alocații de la APL Mihailovca 

pentru construcția haznalei; 

- 12,0 mii lei, Tabăra de odihnă “Izvoraș” din s. Zloți, restituirea cheltuielilor pentru 

consumul de energie electrică în procesul efectuării reparațiilor capitale. 

2. Se propune aprobarea diminuării bugetului la partea de venituri și cheltuieli, în mărime de 

35,0 mii lei, mijloace nealocate Centrului raional de tineret de la Ministerul educației, 

culturii și cercetării.  

3. Se propune aprobarea redistribuirii alocațiilor de la o linie bugetară la alta, în sumă de 53,5 

mii lei, pentru rambursarea creditului în cadrul proiectului “Energetic II”. Ținînd cont de 

fluctuația cursului valutar și faptul că la aprobarea bugetului au fost incluse în buget 

cheltuieli pentru onorarea împrumutului aplicînd cursul valutar prognozat pentru anul 

2019, achitarea s-a efectuat la cursul valutar la zi. 

4. Se propune aprobarea redistribuirii alocațiilor de la un program la altul, în sumă de 524,0 

mii lei, în legătură cu reorganizarea IP Gimnaziul grădiniță “Liuba Dimitriu” Ciucur 

Mingir în IP Școală primară grădiniță “Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir, aprobat prin 

Decizia Consiliului raional nr. 04/06 din 17.09.2019. 

5. Se propune aprobarea tarifului pentru arenda/chiria încăperilor (toate sălile) din clădirile 

ce aparțin Consiliului raional Cimișlia, în cuantum de 500,0 lei per/oră. 

6. În baza demersurilor parvenit de la conducătorii instituțiilor. Se propune redistribuirea 

mijloacelor, după cum urmează: 

- Gimnaziul Satul Nou, din suma alocată în mărime de 400,0 mi lei, prin Decizia 

Consiliului raional nr. 01/07 din 22.03.2019 destinate pentru reparația acoperișului 

la cantină, suma neutilizată a constituit 97,2 mii lei. Se propune modificarea 

destinației mijloacelor financiare neutilizate pentru schimbarea a 6 ferestre și 13 uși 

în sediul instituției alocate; 

- Liceul teoretic “Ion Creangă” or. Cimișlia, din suma alocată în mărime de 300,0 mii 

lei pentru reparația fațadei edificiului, prin Decizia Consiliului raional nr. 01/07 din 

22.03.2019. Suma neutilizată în mărime de 6,8 mii lei se propune a fi redistribuită 

pentru plata parțială a mobilierului școlar. 

 

Şef Direcţie finanţe        Olga GORBAN 


