
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E CIZIE
proiect

nrfltNdinSo///2/Z.2020

Cu privire la repartizareu surselor

Jinanciare din componentu raionald

in conformitate cu:

- art.4 alin.(2) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativ[;

- art.43 din Legea m.43612006 privind administra{ia publicE local6;

- Legea nr. 39712003 privind finanfele publice locale;

- Legea nr. I8ll2OL4 a finan{elor publice Ei responsabilit6tii bugetar-fiscale;

- Ordinul Ministrului Finanlelor nr.20812015 privind clasificalia bugetard;

- Ordinul Ministrului Finanlelor nr.20912015 Setut rnetodologic privind elaborarea,

aprobarea qi modifi carea bugetului ;

- Hot[rirea Guvernului nr.868/2014 cu privire la finanfareainbazd de cost standard

per elev a instituliilor de invdlimint primar qi secundar general din subordinea

autoritatilor publice locale de nivelul al doilea;

- Hot[rirea Guvernulu i nr. 862120 1 8 pentru modificarea Hotdririi Guvernului

nr. g6g/2014 privind finan[area inbazd de cost standard per elev a instituliilor de

inv6!6mint primar qi secundar general din subordinea autoritalilor publice locale de

nivelul al doilea;

Ei in conformitate cu necesitatile de bund funcfionare a instituliilor de invif[m6nt,

Consiliul raional Cimi;lia
DECIDE:

1. Se distribuie din componenta raionala suma de 380.0 mii lei, urmltoarelor institulii

preuniversitare: . .. /)
- 1g0.0 mii lei. Instituliei Publicerrliceul Teoretic "Ion Creangd" or.Cimiqlia,

pentru lucrdri de schimbare a pardoselei pe coridoarc la etajul 2 qi 3 a blocului principal de

studii, nr. cadastr al2901304354, amplasat in or. Cimiqlia, bul' $tefan cel Mare l5;

- 200.0 mii lei, Instituliei PublicerrGimnaziul gatir,"pentru construc{ia stadionului

de minifotbal.

2. Direcfia frnanle va efectua modificirile in bugetul raional conform legisla{iei in

vigoare.

3. Dlreclia inv6!6m6nt General va monitorizavtilizarea surselor conform destinaliei.

4. Executorii principali qi secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform

destinaliei din prezenta decizie.

5. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dnei Polina Jucovscaia,

vicepregedinte al raionului Cimiqlia.



6.Prezenta decizie se aduce la cunoqtinla publica prin afiqarea pe pagina web a consiliului

raional Cimi;lia.

Preqedintele qedinfei

Secretarul consiliului

Coordonat:

Preqedintele raionului, Mihail Ollrescu

Avizat:

Vicepreqedintele raionului, Polina Jucovscaia

Secretarul consiliului,Netedu Gheorghe

$ef, Directia finante, Gorban Olga

Specialist principal, SAP, Liudmila Lupugor

Proiect ini{iat:

$ef, Direclia Inv6!6mdnt General, Popescu Mihail

Noti informativi

Netedu Gheorghe

la proiectul decizie i nr. /fl 0{ din 3o 4ntb 2020'

cu privire la repartizareasurselor financiare din componenta raionali

Jinind cont de prevederile Regularnentului privind repartizarca qi utilizarea

mijloacelor financiare din componenta unitalii administrativ teritoriale, aprobat prin Hotarirea

Guvernului nr. g6g din 0g octombrie 2014 anex a nr.2, pentru buna pregdtire a instituliilor de

invSfamant cStre noul an qcolar 2olg-2020, in baza demersurilor qi devizelor de cheltuieli

prezentate de c6tre managerii instituliilor se propune distribuirea mijloacelor financiare in

suma de 280.0 mii lei c6tre urmatoarele institulii, dup[ cum vtmeazd;

- 1g0 mii lei,Institufia Public[ Liceul Teoretic"Ion CreangS"CimiElia, pentru lucrlri

de schimb are a pardoselei pe corido are ra etajur 2 gi 3 a blocului principal de studii

amplasat pe bul. $tefan cel Mare l5 or' Cimiqlia;

- 200.0 mii lei, Institu{ia Publici Girnnaziul Batir, pentru construclia stadionului

de minifotbal.

Construcfia stadionului de minifotbal se va face in parteneriat cu Primrria s' Batir (150'0

mii lei) Ei Federafia Na{ionala de Fotbal, care va dona covorul a(ificial pentru teren'

$eful Direcfiei invlflmint General Cimiqlia Popescu Mihail


