
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE

din 06 martie 2020

Cu privire la modificarea bugetului
raional pentru anul 2020

nr.01/04

in temei art.4 alin.(2) dinLegeaprivind descentralizarca administrativd,, nr.43512006,

art.43 din Legea privind administralia publicd locali, nr.43612006,Legea privind finanlele

publice locale, nr.39712003, Legea finantelor publice qi responsabilititii bugetar-fiscale,

nr.lSll2}l4,Ordinulministruluifinantelornr.208 din24decembrie20l5privindclasifica{ia
bugetar[, Ordinul ministrului finanlelor nr.209 din24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului, decizia

Consiliului raional nr.07106 din20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea bugetului raional

pe anul 2020 qi in leglturd cu necesitatea de a efectua unele cheltuieli neprevizute, Consiliul
raional Cimiglia, DECIDE:

1. A aproba lista lucrdrilor publice planificate pentru a fi executate in aruil2020, cu indicarea

costului estimativ al lor, conform anexei nr.3.

2. A aproba majorarea bugetuluilapartea de venituri ;i cheltuieli, in mdrime de 1377,6 mii
lei, dup[ cum urmeaz6:

- 11,5 mii lei, mijloace financiare destinate direcfiei asisten{[ sociald qi protecfie a

familiei,transferate de Agen{ia Servicii Publice pentru compensarea cheltuielilor in
leglturd cu pagubele cauzate.

- 135317 mii lei, dona{ii externe destinate implemendrii proiectului"Modemizarea

blocului locativ al taberei de odihnd pentru copii "Izvoraq"din satul Zlofi, raionul

Cimiqlia;
- 3,3 mii lei, mijloace financiare destinate GM Troi{coe, transferate de la primiria

Troilcoe;
- 7r3 mii lei, mijloace financiare destinate GM Gradigte, transferate de la primdria

Gradigte;

- 1,8 mii lei, mijloace financiare destinate GM Satul Nou, transferate de la primdria Suric.

3. A aproba redistribuirea veniturilor in sum[ de2410 mii lei, de la compartimentul "Incasdri

de la prestarea serviciilor cu platd" la "Plata pentru localiunea bunurilor patrimoniului
public ", destinate IP "Azilul de b[trini qi invalizi".

4. A aproba distribuirea soldului bugetar, format la situa{ia din 31.12.2019, dupd cum

lurmeazd:.

- din contul mijloacelor colectate pe institufii pubice in sumd de 731137 mii lei ,

conform anexei nr.1;

- din contul taxei la cumdrarea valutei strline de cdtre.persoanele frzice in casele de

schimb valutar gi destinate cantinelor de ajutor social sau pentru procurarea
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pachetelor alimentare pentru persoanele socialmente vulnerabile in sumd de 146,7

mii lei, conform anexeinr.2;

- din contul Fondului de suslinere a populaliei in suml de 11,07 mii lei, acordate

pentru realizarea pachetului minim de servicii qi neexecutate in anul 2019, se

transferd cdtre bugetul de stat;

- din contul veniturilor generale, conform anexei nr.3.

5. A aproba redistribuirea alocaliilor in sumd de 670,0 mii lei de la grupa funclionald "Servicii

de stat cu destinalie general" la grupa "invdfdmint" in cadrul aparatului preqedintelui,

pentru implementarea proiectului "Modemizarea blocului locativ al taberei de odihnd

pentru copii "Izvoraq" din s.Zlo{i".

6. A aprob aprecizarea cheltuielilor de personal pentru anul2020,in sumd de 85314,77 fiii lei.

7. Administratorii de buget vor asigura:

- legalitatea utilizlrii alocaliilor bugetare qi respectarea limitelor aprobate;

- dezagregarea bugetului imediat dupd aprobarea prezentei decizii, ce implicd detalierea

alocaliilor, resurselor pin5 la cel mai detaliat nivel al clasificatiei bugetare, in sistemul

informational de management financiar (SIMF).

S.Instituliile publice, intreprinderile vor asigura legalitateautilizdrii mijloacelor alocate qi

vor prezenta in termeni cit mai restrinqi (maximum o lun[), dupl aqezarea mijloacelor in

cont confirnarea utilizirii mijloacelor conform destina{iei cu prezentarea documentelor

justificative.

9. Direc{ia finan{e va efectua remanierile in bugetul raional, conform prevederilor prezentei

decizii.

10. Controlul asupra executlrii prezentei decizii se atribuie preEedintelui raionului.

11. Prezenta decizie se aduce la cunoqtin{d public prin publicare pe pagina oficialE a

Consiliului rational Cimiqlia www.raioncimislia.md.

Preqedintele qedin{ei

Secretarul interimar al Con

Netedu Gheorghe

Vasluian Mariana



Anexa nr. I
la Decizia Consi I iulu i raional

nr. 01/04 din 06.03.2020

Repartizarea soldului binesc format la situa{ia din 31 decembrie 2019 din

contul mijloacelor colectate.

Denumirea

instituliei publice

Indicatori
Aloca{ii,
mii lei

Provenienla surselor
ORG2

Functia
F1.F3

Nr. Total ,inclusiv: 731,37

I

Aparatul
pregedintelui

14349 0950 371,42

Mijloace alocate de cltre
Consiliul Judelean Vaslui pentru

implementar ea proiectului

" Modernizarea blocului locativ

al taberei de odihnd pentru copii
"Izvoras" din s. Zloli"

2 $coala de arte

Cimislia
10399 0950 186,17

Plata pentru frecventarea

cercurilor

3 Liceul Teoretic

"Mihai Eminescu"

Cimislia

14405 0922 45,11
Cazarea elevilor in cdmin a cite

100,0 lei per elev

4 Gimnaziul Cenac 14419 0921 3,48 Plata pentru loca{iunea bunurilor

5

Gimnaziul Javgur r4424 0921 69,89

Plata pdrinteascd pentru

alimentarea elevilor din clasele

V- IX-a din cadrul gimnaziilor;i
plata pentru locatiunea bunurilor

6 Liceul Teoretic

"Ion Creang6"

Cimislia

t4441 0922 21,10

Cazarea elevilor in cdmin a cite

100,0 lei per elev, plata pentru

locatiunea bunurilor

7

Azilul de bdtrini qi

invalizi
14474 t012 7,13

intrelinerea lunard din cont

propriu a unui beneficiar-

2500,0lei,75 o/o din contul
pensiei

8 $coala primar6-

gradinif[ Codreni

(Invdldmlnt
pre$colar)

t5235 091 I 16,42
Plata pdrinteascd pentru

alimentarea copiilor din

instituliile preqcolare (ce

constituie 33,33 %o din costul

total al alimentafiei)

9 $coala primar6-

gradini{d "Liuba
Dimitriu" s.Ciucur-

Minjir (invdldmint
prescolar)

r6029 091 I 10,65

Secretarul interimar al Consiliului C/f 4-/ vasruian Mariana



Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional

nr.01/04 din 06.03.2020

Repartizarea mijloacelor financiare pentru cantinele de ajutor social qi

pachetele alimentare pentru persoanele socialmete vulnerabile.

Secretarul interimar al Consiliului M e-t/ vastuian Mariana

Nr.
d/o

Denumirea UAT de niv I
Nr. popula{iei la

situa{ia din
01.01.2019

Aloca{ii, mii lei

I Cimislia r3945 37,00

2 Albina 1 893 5,00
a
J Batir 2254 6,00

4 Cenac I 866 5,00

5 Ciucur-Minsir 1656 4"40

6 Codreni 666 1,80

7 Ecaterinovca t6t4 4,30

8 Gradiste 2280 6.00

9 Gura Galbenei 5101 13,50

10 Hirtop 2tt8 5,60

11 Ialpuieni ts79 4,20

t2 Ivanovca Noud 774 2,00

13 Javgur 1 806 4,80

t4 Lipoveni r867 5,00

15 Mihailovca 32t3 8,50

t6 Porumbrei t502 4,00

t7 Sasaidac 2322 6"20

18 Satul Nou t970 5.20

19 Selemet 3538 9,40

20 Suric 795 2.10

2t Topala 736 2,00

22 Troitcoe 1047 2,80

23 Valea Periei 7t0 1,90

TOTAL seneral 55252 146,70



Anexa nr.3
la decizia Consiliului raional

nr. 0l/04 din 06.03.2020

Repartizarea soldului blnesc format la situa{ia din 31 decembrie 2019 din

contul veniturilor generale.

Nr.
d/o

Denumirea institu(iei
publice

Aloca{ii,
mii lei

Destina{ia

Total, inclusiv: 2942,0

1

Aparatul preqedintelui 5,0

Mijloace financiare destinate IM "Centrului

Stomatologic raional Cimiqlia" ca capital social

(Decizia Consiliulu raional nr.7l12 din 20

decembrie 2019)

2

Aparatul preqedintelui 1000,0
Mijloacele financiare destinate pentru extinderea

IP "Azilul de bdtrini qi invalizi"

3 Aparatul preqedintelui 300,0

Mij loace fi nanciare destinate pentru reparalia

sediului nou al Serviciului arhivf,, siutat pe

str.Decebal,9 (etajul II)

4

Aparatul preqedintelui

200,0

Contribufia Consiliului raional Cimi;lia la

reparalia capitali a complexului memorial

consacrat osta;ilor cdzuti in al doilea Rizboi
Mondial

5 Aparatul preqedintelui

200,0

Contribulia Consiliului raional Cimiqlia la

construclia sta{iei de pompare a apelor reziduale

a parcului industrial cu conectarea ei la stalia

ordgeneascd de epurare

6 Aparatul preqedintelui

200,0

Elaborarea proiectului tehnic la construc{ia

"Poligonului de Depozitare a DeEeurilor pentru

raionul Cimislia"

7 Aparatul preqedintelui

200,0

Elaborarea proiectului tehnic la construcfia

"Complexului Sportiv Regional in oraqul

Cimiqlia"

8

Aparatul preqedintelui 300,0

Mij loace financiare destinate finisdrii repara{iei

Muzeului Raional de Istorie, Etnografie qi Arti
din oraqul Cimiqlia

9 Centrul raional de

crea{ie a copiilor qi

adolescenlilor Cimiqlia

290,0
Mijloacele flnanciare destinate pentru reparalia

a doi perefi exteriori ai cl6dirii centrului

10
IMSP Spitalul raional

Cimiqlia
247,0

Mijloacele financiare destinate pentru achitarea

cheltuielilor pentru acordarea ajutorului medical

persoanelor socialmente vulnerabile

Secretarul interimar al Consiliului
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