
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
 

            Proiect 
 

din 20 decembrie 2019 nr. 07/05 
 

 

“Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pe anul 2020 în lectura a doua”  

 
 

 În temeiul  art. 19, art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 21 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele 

publice locale, art.24, 55 ale Legii nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale, art. 47 şi 48 ale Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 

cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat , Hotărîrea 

Guvernului nr. 868 din 18.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a 

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice 

locale de nivelul al doilea, circulara nr.06/2-07 din 08 septembrie 2018 cu privire la 

elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2020-2021, 

ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificaţia bugetară, 

prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, 

aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, Consiliul Raional 

Cimişlia,  
 

DECIDE: 
 

1. Se aprobă: 

1.1 Bugetul raional Cimişlia pe anul 2020 la partea de venituri în sumă de 162376,6 mii 

lei, la partea de cheltuieli în sumă de 162376,6 mii lei; 

1.2 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Cimişlia se 

prezintă în anexa nr.1. 

1.3 Componența veniturilor bugetului raional Cimișlia, anexa nr. 2; 

1.4 Resursele și cheltuielile bugetului raional Cimișlia conform clasificației funcționale 

și pe programe, anexa nr. 3; 

1.5 Transferurile de la alte bugete, anexa nr. 4; 

1.6 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile 

publice finanţate de la bugetul raional, anexa nr. 5. 

1.7 Resursele colectate preconizate spre încasare de către instituțiile publice finanțate de 

la bugetul raional, anexa nr. 6; 

1.8 Alocațiile pentru instituțiile de învățămînt primar, secundar, anexa nr. 7; 

1.9 Efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile bugetare finanţate de bugetul 

raional, anexa nr.8; 



1.10 Cuantumul fondului de rezervă al bugetul raional se stabilește în sumă de 300,0 

mii lei; 

1.11 Cuantumul componentei raionale se stabilește în sumă de 15009,3 mii lei, dintre 

care pentru transportarea elevilor – 2238,7 mii lei, întreținerea elevilor în cămine 

503,4 mii lei (componenta nedistribuită – 12267,2 mii lei); 

1.12  Cuantumul fondului pentru educaţia incluzivă se stabileşte în sumă de 1560,4 

mii lei; 

1.13 Repartizarea alocațiilor bugetare total pe instituțiile de învățămînt, anexa nr. 9 și 

este destinat pentru  2648  fete și   2824  băieți; 

1.13.1 Cuantumul compensațiilor bănești a cadrelor didactice  se stabilește în sumă 

de 784,0 mii lei,  anexa nr.9 a; 

1.13.2 Transferul cu destinație specială pentru IP LT ”Mihai Eminescu”, or.Cimișlia 

în cadrul proiectului ”Reforma învățămîntului” se stabilește în sumă de 4331,0 

mii lei, anexa nr.9 b; 

1.14 Repartizarea alocațiilor bugetare pe instituții și activități din domeniul asistenței 

sociale, anexa nr. 10; 

1.14.1 Lista copiilor adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă pentru anul 2020, anexa 

nr. 10a; 

1.14.2 Lista beneficiarilor asigurați cu prestațiile sociale pentru copiii plasați în 

serviciile sociale (bani de buzunar) pentru anul 2020, anexa nr. 10 b; 

1.14.3 Casele de copii tip familial pe anul 2020, anexa nr. 10 c; 

1.14.4 Serviciile de asistență parentală profesionistă pe anul 2020, anexa nr. 10 d; 

1.14.5 Serviciul de asistență personală pe anul 2020, anexa nr. 10 e; 

1.15 Repartizarea alocațiilor bugetare pe instituțiile și activitățile din subordinea secției 

cultură, tineret și sport, anexa nr. 11; 

1.15.1 Activitățile culturale preconizate spre desfășurare pentru anul 2020, anexa nr. 

11 a; 

1.15.2 Activitățile  sportive preconizate spre desfășurare pentru anul 2020, anexa nr. 

11 b; 

1.15.3 Activitățile  pentru tineret preconizate spre desfășurare în anul 2020, anexa 

nr.11 c. 

1.16 Se aprobă programul anual al împrumuturilor, anexa nr. 12. 

1.17 Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru infrastructura 

drumurilor locale se estimează în sumă de 16401,0 mii lei, anexa nr. 13; 

1.18 Normele de deservire cu transport de serviciu, limită a autoturismelor, parcursul 

limită, anexa nr. 14; 

1.19 Determinarea cuantumului minim al chiriei bunuri proprietate publică se va estima 

conform anexei publicate în Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

2. Cuantumul mijloacelor pentru întreținerea IP Incubatorul de Afaceri se estimează în 

sumă de 100,0 mii lei. 

3. Cuantumul mijloacelor pentru întreținerea IM “SERVCOM” Cimișlia se estimează în 

sumă de 300,0 mii lei. 

4. Cuantumul mijloacelor pentru servicii de presa se estimează în sumă de 100,0 mii lei. 

5. Cuantumul mijloacelor pentru servicii de televiziune se estimează în sumă de 100,0 

mii lei. 

6. Cheltuielile aferente  acordării unei alocații  pentru  alimentație fiecărui donator 

participant la  donarea de sînge şi/sau componente sanguine, organizată de 



Consiliul raional, se stabilesc în mărime de 100  lei . Total pentru aceste măsuri 

se planifică 100,0 mii lei. 
 

7. Cheltuielile aferente pentru acordarea unei indemnizaţii pentru participare la şedinţele 

Consiliului raional se stabilesc în mărime de 600 lei pentru fiecare şedinţă de 

participare, conform Legii cu privire la statutul alesului local nr. 768-XIV din 

10.02.2000. Cuantumul indemnizației se micșorează cu 50 % dacă consilierul nu a 

participat la comisiile consultative, înainte de ședința planificată. 

8. Cheltuielile aferente delegării în străinătate a președintelui raionului, vicepreședinților 

se efectuează în limita surselor financiare alocate pentru cheltuielile respective pe anul 

2020; 

9. Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacțiilor cu 

bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de mijloacele folosite.  

Subiecţi ai impunerii cu impozitul privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice 

din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, 

cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate 

publică. Obiecte ale impunerii cu impozitul privat sînt bunurile proprietate publică, 

inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării. 

         Impozitul privat se stabilește la 1% din valoarea de achiziție a bunurilor 

proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acțiunilor supuse 

privatizării. 

 Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor 

proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfășoară activitate de 

întreprinzător. 

         În cazul rezoluțiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de 

neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligațiunilor asumate de 

cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie. 

        Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităților 

publice locale, în funcție de apartenența bunului proprietate publică. 

10.  Licitațiile pentru contractarea de lucrări (prestări de servicii, etc.), finanțate de la 

bugetul raional, inclusiv din componenta raională se vor efectua de către investitor cu 

prezența obligatorie a beneficiarilor de obiective a reprezentanților Direcției dezvoltare 

teritorială a Consiliului raional. Totodată, în scopul eficientizării utilizării finanțelor 

publice, asigurării concurenței, combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor 

publice și minimalizarea riscurilor autorităților contractante, serviciilor de proiectare și 

supraveghere tehnică în construcție vor fi contractate în baza evaluării rezultatelor 

ofertelor operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziții publice. 

11. Transferurile cu destinaţie specială alocate de la bugetul de stat se vor utiliza conform 

destinaţiei de către instituţiile bugetare. 

12. Datoriile creditoare, înregistrate la 01 ianuarie 2020 ale instituţiilor bugetare vor fi 

achitate de acestea din contul şi limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în 

anul 2020. 

13. Se stabilește că finanțarea cheltuielilor de la bugetul raional se efectuează pe măsura 

încasării mijloacelor bănești la conturile bugetului. 

14. Se consideră prioritar finanţarea cheltuielilor pentru plata salariilor, plăţilor la bugetul 

asigurărilor sociale şi medicale, alimentaţia copiilor (elevilor), achitarea resurselor 

termoenergetice, compensaţiilor şi indemnizaţiilor, onorarea angajamentelor de 

deservire a datoriei bugetului raional. 



15. Conducătorii instituțiilor bugetare vor asigura: 

− procesul de dezagregare a indicilor bugetari aprobați pentru anul 2020 și de operare 

a modificărilor pe parcursul anului bugetar conform competenței; 

− legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate; 

− contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind 

achiziții publice; 

− raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței; 

− planificarea și desfășurarea activităților ce țin de dezvoltarea sistemului de 

management financiar și control al subdiviziunii în conformitate cu prevederile 

Legii nr.229 din 23.10.2010 privind controlul financiar public intern. 

16. Dna Olga Gorban, şef al Direcţiei finanţe, va analiza sistematic executarea bugetului 

raional şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea 

disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar. 

17. Se autorizează dl Mihail Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, în calitate de 

administrator de buget: 

➢ să redistribuie mijloacele financiare cu destinație specială aprobate în cadrul unei 

și aceleiași grupe principale de cheltuieli; 

➢ să opereze modificări în devizele de cheltuieli ale autorităților/instituțiilor 

bugetare în cadrul unei grupe principale/unui subprogram și între grupe de 

cheltuieli; 

➢ să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile 

repartizate prin decizia Consiliului raional din fondul de rezervă, precum şi 

transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, 

repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat; 

18. Se stabileşte că rapoartele de performanţă vor fi prezentate de către instituţiile bugetare 

(Org2) subdiviziunilor structurale (Org1i) pentru analiza şi întocmirea rapoartelor 

generalizate la nivel de subprogram cu evaluarea indicatorilor de rezultat, după care se 

prezintă administratorului de buget pentru a fi raportate în cadrul şedinţei Consiliului 

raional. 

19. Anexele 1 – 14 fac parte integrală a deciziei bugetare anuale. 

20. Dl Vasile Spînu, secretarul Consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţa publică, prin 

publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie. 

21. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

preşedintele raionului. 

22. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială a Consiliului 

raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului  Vasile Spînu 
 

 

Coordonat:                                                                                      Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului  

         Anatolie Casap, jurist 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban , șef Direcţie finanţe  


