
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 D E C I Z I E  

                                                                                                                                 proiect 

din 06 martie 2020                                                                                       nr.   1/8   

                                                

Cu privire la repartizarea surselor 

financiare din componenta raională  

 

În conformitate cu  art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 a finanțelor publice 

și responsabilității bugetar-fiscale, Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind 

clasificația bugetară, Ordinul ministrului finanțelor  nr. 209/2015 Setul metodologic privind  

elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, HG. 868/2014 cu privire la finanțarea în bază 

de cost standard per elev, HG 862/2018 și în conformitate cu necesitățile de bună funcționare 

a instituțiilor de învățământ, Consiliul Raional Cimișlia 

                                                       DECIDE: 

1. Se distribuie din componenta raională suma de 72750 lei, compensarea cheltuielilor de 

transport  al cadrelor didactice pentru lunile ianuarie-august 2020,  inclusiv: 

▪ 4085 lei, Liceul Teoretic ”M.Eminescu”Cimișlia; 

▪ 31138 lei, Liceul Teoretic”Ion Creangă”Cimișlia; 

▪ 1470 lei, Liceul Teoretic”Hyperion”Gura-Galbenei; 

▪ 6583 lei, Liceul Internat Sportiv Lipoveni; 

▪ 3241 lei, Gimnaziul Gradiște; 

▪ 2700 lei, Gimnaziul Hîrtop; 

▪ 900 lei, Gimnaziul Sagaidac; 

▪ 2606 lei, Gimnaziul Selemet; 

▪ 2679 lei, Gimnaziul Batîr; 

▪ 6935 lei, Gimnaziul-Grădiniță ”Liuba Dimitriu” Ciucur-Mingir; 

▪ 525 lei, Gimnaziul Troițcoe; 

▪ 1300 lei, Gimnaziul Porumbrei; 

▪ 5674 lei, Gimnaziul ”Ștefan cel Mare” Mihailovca; 

▪ 2746 lei, Gimnaziul ”A.Pușkin” Cimișlia; 

▪ 168 lei, Gimnaziul ”Tudor Strișcă”s. Satul Nou. 

2. Se distribuie din componenta raională suma de 8088.0 mii lei, inclusiv: 

           700.0 mii lei, IP LT ,,M.Eminescu” Cimișlia, pentru lucrări de modernizare a              

stadionului de sport;  

           250.0 mii lei, IP LT ,,Ion Creangă” Cimișlia, pentru lucrări de schimbare a rețelei de       

electricitate în sediul central;   

           200.0 mii lei, IP LT ,,Hyperion” Gura Galbenei, pentru schimbarea ferestrelor; 

           750,0 mii lei, IP LIS Lipoveni, pentru lucrări de modernizare a stadionului de sport -  

435 mii lei, lucrări de pavare a curții 315 mii lei ; 

           950,0 mii lei, IP Gm. „S.Coipan”Selemet, pentru lucrări de gazificare a instituției; 

 

 

 



 

           640,0 mii lei, IP Gm.Sagaidac, pentru lucrări de gazificare a instituției, lucrări de            

exterior al clădirii; 

           950,0 mii lei, IP Gm.”Ștefan cel Mare”Mihailovca, pentru lucrări de reparații capitale 

a acoperișului 889 mii lei,lucrări de construcție a 2(două) haznale pentru depozitarea 

apelor reziduale- 61 mii lei ; 

320,0 mii lei, IP Gm. Batîr, pentru reparația ospătăriei și pragului la întrarea în 

ospătărie; 

540.0 mii lei, IP Gm. ”Tudor Strișcă” Satul Nou,pentru lucrări de reparații capitale a  

acoperișului; 

330.0 mii lei, IP Gm.Porumbrei, pentru lucrări de proiectare a gazificării instituție  

96.4 mii lei, lucrări de evacuare a apelor fluviale și pavare a teritoriului 233.6 mii lei; 

615.0 mii lei, IP Gm. Cenac, pentru lucrări de  termoizolare a blocului de studii, 

schimbarea ferestrelor; 

232.0 mii lei, IP Gm. Hîrtop, pentru schimbarea ușilor interioare, lucrări de reparație a 

pardoselei pe coridor; 

125.0 mii lei, IP Gm.”Dimitrie Cantemir” Ialpujeni, pentru lucrări de pavare a curții; 

241.0 mii lei, IP Gm. Gradiște, pentru lucrări de reparații a pardoselei în sălile de  

clasă; 

62.0 mii lei, IP ȘP.-Gr.”Liuba Dimitriu” Ciucur-Mingir, pentru schimbarea pardoselei 

      în grădiniță. 

      180,0 mii lei, Gm ”Constantin Stere” Javgur, pentru lucrări de reparație a ospătăriei; 

           235,0 mii lei, IP GM Troitcoe,pentru lucrări de reparație a cazangeriei ; 

398,0 mii lei, IP GM ”A.Pușkin” Cimișlia,pentru lucrări de reparație a exteriorului     

clădirii, lucrări de reparații a spațiilor sanitare; 

     170,0 mii lei Direcția Învățământ General, pentru procurarea lăptopur pentru clasele I, 

la 01 septembrie 2020; 

     200,0 mii lei Direcția Învățământ General, pentru transportarea elevilor; 

3. Administratorul de buget va efectua modificările în buget conform legislației în vigoare; 

4. Direcţia Învăţămînt General va monitoriza utilizarea surselor conform destinaţiei; 

5. Executorii principali şi secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinaţiei  

           din prezenta decizie; 

6. Controlul asupra  executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Jucovscaia Polina, 

        vicepreşedinte al raionului Cimişlia. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a 

         Consiliului Raional Cimișlia. 

                Preşedintele şedinţei   

                Secretarul consiliului      V. Spînu  

 
Coordonat:                                                                             

Preşedintele raionului,                                                                 Mihail Olărescu                                               

Avizat de: 

  

Secretarul Consiliului raional,                                                     Vasile Spînu                                       

 

Sef Directia finante,  Gorban Olga                                                      

 

Jurist,                                                                                           Casap Anatolie                                                                          

Proiect elaborat de:  

Șef  Direcţie Invăţământ General,                                                Popescu Mihail                             

 



 

 

 

                                                                     Notă  informativă 

 

                         la proiectul deciziei nr. 01 / 07 din 06 martie 2020 

                    Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională  

 

  Țînând cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea și utilizarea 

mijloacelor financiare din componenta unității administrativ teritoriale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 anexa nr. 2, Hotărârii Guvernului 

nr.862 din 05 octombrie 2018 mijloacele financiare din componentă se direcționează pentru 

compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile 

de învățământ din altă localitate decât cea de reședință pe distanțe ce depășesc 2 km în 

scopul desfășurării activității didactice. 

  În adresa Direcției Învățământ General, a Consiliului Raional au parvenit demersuri 

de la instituțiile educaționale din raion, prin care managerii școlari solicită alocarea surselor 

financiare pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru 

deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decît cea de reședință pe distanțe ce 

depășesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice, după cum urmează: 

            4085 lei, Liceul Teoretic ”M.Eminescu”Cimișlia; 

           31138 lei, Liceul Teoretic”Ion Creangă”Cimișlia; 

                  1470 lei, Liceul Teoretic”Hyperion”Gura Galbenei; 

                  6583 lei, Liceul Internat Sportiv Lipoveni; 

                  3241 lei, Gimnaziul Gradiște; 

                  2700 lei, Gimnaziul Hîrtop; 

                    900 lei, Gimnaziul Sagaidac; 

                  2606 lei, Gimnaziul Selemet; 

                  2679 lei, Gimnaziul Batîr; 

                  6935 lei, Gimnaziul-Grădiniță ”Liuba Dimitriu” Ciucur-Mingir; 

 525 lei, Gimnaziul Troițcoie; 

                  1300 lei, Gimnaziul Porumbrei; 

                  5674 lei, Gimnaziul ”Ștefan cel Mare” Mihailovca; 

                  2746 lei, Gimnaziul ”A.Pușkin” Cimișlia; 

                    168 lei, Gimnaziul ”Tudor Strișcă”s. Satul Nou. 

 

                           în total 72750 lei pentru lunile ianuarie-august 2020. 

               

 Pentru buna pregătire a instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2020-2021, în baza 

demersurilor și devizelor de cheltuieli prezentate de către managerii instituțiilor, se propune 

distribuirea mijloacelor financiare în sumă de 8088.0 mii lei către următoarele instituții, 

după cum urmează, 

• 700.0 mii lei, IP LT”M.Eminescu” Cimișlia, pentru lucrări de modernizare a                     

stadionului de sport;  

 

• 250.0 mii lei, IP LT”Ion Creangă” Cimișlia, pentru lucrări de schimbare a 

rețelei de electricitate în clădirea centrală;   

• 200.0 mii lei, IP LT ”Hyperion” Gura Galbenei, pentru schimbarea ferestrelor; 

• 750,0 mii lei, IP LIS Lipoveni, pentru lucrări de modernizare a stadionului de 

sport -435 mii lei, lucrări de pavare a curții 315 mii lei ; 

 



 

• 950,0 mii lei, IP Gm”S.Coipan” Selemet, pentru lucrări de gazificare a 

instituției; 

• 640,0 mii lei, IP Gm. Sagaidac, pentru lucrări de gazificare a instituției, lucrări 

de  exterior al clădirii; 

• 950,0 mii lei, IP Gm.”Ștefan cel Mare”Mihailovca, pentru lucrări de reparații 

capitale a acoperișului 889 mii lei,lucrări de construcție a 2(două) haznale 

pentru depozitarea apelor reziduale - 61 mii lei ; 

• 320,0 mii lei, IP Gm. Batîr, pentru reparația ospătăriei și pragului la intrarea în 

ospătărie; 

• 540.0 mii lei, IP Gm. ”Tudor Strișcă” Satul Nou, pentru lucrări de reparații 

capitale a acoperișului; 

• 330.0 mii lei, IP Gm.Porumbrei, pentru lucrări de proiectare a gazificării 

instituției 96.4 mii lei, lucrări de evacuare a apelor fluviale  și pavare a 

teritoriului 233.6 mii lei; 

• 615.0 mii lei, IP Gm. Cenac, pentru lucrări de  termoizolare a blocului de studii, 

                      schimbarea ferestrelor; 

• 232.0 mii lei, IP Gm. Hîrtop, pentru schimbarea ușilor interioare, lucrări de 

reparație a pardoselei pe coridor; 

• 125.0 mii lei, IP Gm.”Dimitrie Cantemir” Ialpujeni, pentru lucrări de pavare a 

curții; 

• 241.0 mii lei, IP Gm. Gradiște, pentru lucrări de reparații a pardoselei în sălile 

de clasă; 

• 62.0 mii lei, IP ȘP.-Gr.”Liuba Dimitriu” Ciucur-Mingir, pentru schimbarea 

pardoselei 

                 în grădiniță; 

• 180,0 mii lei, Gm ”Constantin Stere” Javgur, pentru lucrări de reparație a 

ospătăriei; 

• 235,0 mii lei, IP GM Troitcoe,pentru lucrări de reparație a cazangeriei ; 

• 398,0 mii lei, IP GM ”A.Pușkin” Cimișlia, pentru lucrări de reparație a 

exteriorului clădirii, lucrări de reparații a spațiilor sanitare; 

• 170,0 mii lei Direcția Învățământ General, pentru procurarea lăptopurilor pentru 

clasele I la 01 septembrie 2020; 

• 200,0 mii lei Direcția Învățământ General, pentru transportarea elevilor; 

 

    

 

 

 

Șef al  Direcției Învățământ General Cimișlia                               Popescu Mihail 

 

 

 

 


