
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

           Proiect 

      

din 06 martie 2020                   nr. 01/03 

 
 

„Cu privire la modificarea bugetului 

raional pentru anul 2020’’ 

 

 

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.07/06 din 20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2020  şi în 

legătură cu necesitatea de a efectua unele cheltuieli neprevăzute, Consiliul raional Cimişlia 

DECIDE: 

 

1. A aproba majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli, în mărime de 1365,2 mii 

lei, după cum urmează: 

- 11,5 mii lei, mijloace financiare destinate direcției asistență socială și protecție a 

familiei,transferate de Agenția Servicii Publice pentru compensarea cheltuielilor în 

legătură cu pagubele cauzate. 

- 1353,7 mii lei,donații externe destinate  implemenării proiectului”Modernizarea blocului 

locativ al taberei de odihnă pentru copii ”Izvoraș”din satul Zloți,raionul Cimișlia. 

2. A aproba redistribuirea veniturilor în sumă de 24,0 mii lei, de la compartimentul ”Incasări 

de la prestarea serviciilor cu plată” la ”Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului 

public”, destinate  IP ”Azilul de bătrîni și invalizi”. 

3. A aproba distribuirea  soldului bugetar, format la situația din 31.12.2019, după cum 

urmează: 

- din contul mijloacelor colectate pe instituții pubice în sumă de 731,37 mii lei , 

conform anexei nr.1; 

- din contul taxei  la cumărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 

schimb valutar și destinate cantinelor de ajutor social sau pentru procurarea 

pachetelor alimentare p/u persoanele socialmente vulnerabile în sumă de 146,7 mii 

lei,conform anexei nr.2; 

- din contul Fondului de susținere a populației  în sumă de 11,07 mii lei,  acordate 

pentru realizarea pachetului minim de servicii  și neexecutate în anul 2019, se 

transferă către bugetul  de stat; 

- din contul veniturilor generale, conform anexei nr.3 

 

4. A aproba precizarea cheltuielilor de personal pentru anul 2020, în sumă de 85314,77 mii lei. 

5. 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). 

6. Instituțiile publice, întreprinderile vor asigura legalitatea utilizării mijloacelor alocate   și 

vor prezenta în termeni cît mai restrînși (maximum o lună), după așezarea mijloacelor în 

cont  confirmarea  utilizării mijloacelor conform destinației cu prezentarea documentelor 

justificative. 

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

decizii. 

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

9. Prezenta decizie se aduce la cunoștință public 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; 

         Ludmila Lupușor, specialist principal (jurist); 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban, șef,  Direcţia Finanţe;  

  



 
    Anexa nr. 1 

 
 la Decizia Consiliului raional  

 
 nr.01/03 din 06 martie 2020 

 
     

      

 
Repartizarea soldului bănesc format la situația din 31 decembrie 2019 din  

contul mijloacelor colectate. 

      

 
Denumirea 

instituției publice  

Indicatori 
Alocații, 

mii lei 
Proveniența surselor 

ORG2 
Functia 

F1-F3 

Nr. Total ,inclusiv:     731,37   

1 

Aparatul 

președintelui 
14349 0950 371,42 

Mijloace alocate de către  

Consiliul Județean Vaslui pentru 

implementarea proiectului 

“Modernizarea blocului locativ 

al taberei de odihnă pentru copii 

“Izvoraș” din s. Zloți”  

2 Școala de arte 

Cimișlia                                                                                                                                
10399 0950 186,17 

Plata pentru frecventarea 

cercurilor  

3 Liceul Teoretic 

”Mihai Eminescu”  

Cimislia                                                                                                                   

14405 0922 45,11 
Cazarea elevilor în cămin a cîte 

100,0 lei per elev 

4 Gimnaziul Cenac                                                                                                                                        14419 0921 3,48 Plata pentru locațiunea bunurilor  

5 

Gimnaziul Javgur                                                                                                                                       14424 0921 69,89 

Plata părintească pentru 

alimentarea elevilor din clasele 

V- IX-a din cadrul gimnaziilor și 

plata pentru locațiunea bunurilor  

6 Liceul Teoretic 

”Ion Creangă” 

Cimișlia                                                                                                                     

14441 0922 21,10 

Cazarea elevilor în cămin a cîte 

100,0 lei per elev, plata pentru 

locațiunea bunurilor  

7 

Azilul de bătrîni și 

invalizi                                                                                                                                
14474 1012 7,13 

 Întreținerea lunară din cont 

propriu  a unui beneficiar-

2500,0 lei,75 % din contul 

pensiei  

8 Școala primară-

gradiniță Codreni 

(Învățămînt 

preșcolar)                                                                                                                       

15235 0911 16,42 
Plata părintească pentru 

alimentarea copiilor din 

instituțiile preșcolare (ce 

constituie 33,33 % din costul 

total al alimentației) 

9 Școala primară-

gradiniță "Liuba 

Dimitriu"  s.Ciucur-

Minjir   (Învățămînt 

preșcolar)                                                                                           

16029 0911 10,65 

      

 Secretarul  Consiliului                                                     Spînu Vasile 



   Anexa nr. 2 

la  Decizia  Consiliului  raional  

nr. 01/03 din 06 martie 2020 

    
Repartizarea mijloacelor financiare pentru cantinele de ajutor social și 

pachetele alimentare pentru  persoanele socialmete vulnerabile. 
    

Nr. 

d/o 
Denumirea  UAT de niv I 

Nr. populației la 

situația din 

01.01.2019 

Alocații, mii lei 

1  Cimişlia 13945 37,00 

2 Albina 1893 5,00 

3 Batîr 2254 6,00 

4 Cenac 1866 5,00 

5 Ciucur-Mingir 1656 4,40 

6 Codreni 666 1,80 

7 Ecaterinovca 1614 4,30 

8 Gradişte 2280 6,00 

9 Gura Galbenei 5101 13,50 

10 Hîrtop 2118 5,60 

11 Ialpujeni 1579 4,20 

12 Ivanovca Nouă 774 2,00 

13 Javgur 1806 4,80 

14 Lipoveni 1867 5,00 

15 Mihailovca 3213 8,50 

16 Porumbrei 1502 4,00 

17 Sagaidac 2322 6,20 

18 Satul Nou 1970 5,20 

19 Selemet 3538 9,40 

20 Suric 795 2,10 

21 Topala 736 2,00 

22 Troiţcoe 1047 2,80 

23 Valea Perjei 710 1,90 

  TOTAL general 55252 146,70 

    

    
Secretarul Consiliului                                                          Spînu Vasile 

 

 

 

  



 

 

  

Anexa nr. 3 

la  decizia  Consiliului  raional  

          nr. 01/03 din 06 martie 2020 

  
  
    
 Repartizarea soldului bănesc format la situația din 31 decembrie 2019 din  

contul veniturilor generale. 

    

Nr. d/o 
Denumirea 

instituției publice 

Alocații, 

mii lei 
Destinația 

 Total, inclusiv: 2105,0   

1 

Aparatul președintelui 5,0 

Mijloace  financiare  destinate IM 

”Centrului Stomatologic raional Cimișlia” 

ca capital social (Decizia Consiliulu 

raional nr.7/12 din 20 decembrie 2019) 

2 

Aparatul președintelui 1000,0 

Mijloacele financiare destinate  pentru 

extinderea IP ”Azilul de bătrîni și 

invalizi” 

 

3 Aparatul președintelui 300,0 

Mijloace financiare destinate pentru 

reparația sediului nou al Serviciului 

arhivă, siutat pe str.Decebal,9 (etajul II) 

 

4 

Aparatul președintelui 

200,0 

Contribuția Consiliului raional Cimișlia la 

reparația capitală a complexului memorial 

consacrat ostașilor căzuți în al doilea 

Război Mondial 

5 Aparatul președintelui 

200,0 

Contribuția Consiliului raional Cimișlia la 

construcția stației de pompare a apelor 

reziduale a parcului industrial cu 

conectarea ei la stația orășenească de 

epurare 

6 Aparatul președintelui  

200,0 

Elaborarea proiectului tehnic  la 

construcția ”Poligonului de Depozitare a 

Deșeurilor pentru raionul Cimișlia” 

7 Aparatul președintelui 

200,0 

Elaborarea proiectului tehnic la 

construcția ”Complexului Sportiv 

Regional în orașul Cimișlia” 

    

    
 

 

 

Secretarul Consiliului                                                          Spînu Vasile 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

“Cu privire la modificarea bugetului  

raional  pentru anul 2019” 

 

 

          În baza demersului Direcției Asistența socială și protecție a Familiei  se propune spre 

majorare bugetul raional în sumă de 11,5 mii lei, mijloace financiare destinate compensării  

cheltuielilor în legătură cu pagubele cauzate de la scurgerile de apă în urma defecțiunilor 

țevilor din anul 2019 de la etajul II al cladirii situată pe str.Vasile Alexandri,133, sediul 

Agenției Servicii Publice.  

         Conform Acordului-Cadru de finanțare a proiectului “Modernizarea blocului locativ 

al taberei de odihnă pentru copii “Izvoraș” din s. Zloți”nr.88 din 30.05.2019, durata căruia 

este 31.12.2020, Consiliul Județean Vaslui  a confirmat finanțarea totală a proiectului în 

sumă de 100,0 mii EUR. În anul 2019 Consiliul Județean Vaslui  a finanțat 31,0 mii EUR, 

suma rămasă 69,0 Euro echivalentă 1353,7 lei, care sperăm  să fie transferată pe parcursul 

anului 2020. 

La finele anului 2019 a fost înregistrat un  sold bugetar format în urma execuței 

bugetului raional pe anul 2019,  în sumă de 7651,06 mii lei. Din suma totală a soldului format: 

4,3 mii lei constituie transferuri cu destinație specială pentru învățămînt (mijloace solicitate 

spre finanțare la finele anului și neachitate), sold din donații cu destinație specială în sumă de 

371,4 mii lei alocate de către Consiliul județean  Vaslui la finele anului 2019, pentru 

implementarea proiectului “Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii 

“Izvoraș” din s. Zloți”, soldul bănesc format din mijloacele atrase de instituțiile finanțate din 

bugetul raional în sumă de – 359,9 mi lei și 146,7 mii lei – venituri acumulate de la taxa de la 

cumpărare a valutei străine destinată pentru cantinele de ajutor social din raion. 

Prin decizia nr.07/06 din 20 decembrie 2019 a fost aprobat bugetul raional în lectura a 

doua, cu un deficit în sumă de 3200,0 mii lei destinate pentru implementarea proiectului 

„Construcția Locuințelor sociale, sursa de acoperire fiiind soldul bugetar format în urma 

exercițiului bugetar pe anul 2019. 

 Prin  proiectul deciziei date se  propune distribuirea soldului bugetar format la finele 

anului 2019, conform surselor acumulate (anexa nr.1, nr.2, nr.3).  

 

 

 

     Şef  al Direcţiei finanţe      Olga GORBAN 


