
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E
Proiect

2020 n r .0 3 /0 /

„Cu privire la modificarea bugetului 
raional aprobat pentru anul 2020”

în conformitate cu art.4(2) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind 
descentralizarea administrativă, 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 în 
lectura a doua şi în legătură cu necesităţile de efectuare a unor cheltuieli neprevăzute, Consiliul 
raional Cimişlia

DECIDE:

1. A aproba majorarea bugetului la partea de venituri şi cheltuieli, în mărime de 248,8 mii lei, 
după cum urmează:

- 12,0 mii lei, Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II  pentru asigurarea şi asistenţa socială destinate pentru 
compensarea cheltuielilor pentru conectarea la conducta de gaze naturale în sectorul rural;

- 174,4 mii lei, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, pentru reparaţie curentă, de 
la Agenţia Servicii Publice, compensarea cheltuielilor în legătură cu pagubele cauzate de la 
scurgerile de apă, în urma defecţiunilor ţevilor în anul 2019 ;

- 14,4 mii lei, donaţii interne (13,4 mii lei) şi externe (1,0 mii lei) destinate prevenirii, 
diminuării şi combaterii consecinţelor pandemiei de COVID-19;

- 48,0 mii lei, Liceului Internat cu profil Sportiv Lipoveni, servicii de locaţiune achitate de 
către APL Lipoveni.

2. A aproba reorientarea alocaţiilor bugetare:
- în sumă de 503,5 mii lei, între două grupe funcţionale „Servicii de stat cu destinaţie 

generală,, cu redirecţionare către „Ocrotirea sanatatii,,, destinate prevenirii, diminuării 
şi combaterii consecinţelor pandemiei de COVID-19, pentru procurarea unui generator 
electric, autoclav de sterilizare cu vapori, dulap de sterilizare a instrumentelor cu aer 
uscat, pompă automată cu perfuzii, mănuşi medicinale, măşti medicale, dezinfectant;

- în sumă de 1076,8 mii lei, între două grupe funcţionale „Servicii de stat cu destinaţie 
generală ” cu redirecţionare către „Invăţămînt”, pentru implementarea proiectului 
“Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii “Izvoraş ” din s. Zloţi

3. A aproba distribuirea soldului bugetar format la situaţia din 31.12.2019 din contul 
veniturilor generale:



- 50,0 mii le i , mijloace financiare destinate IP "Incubatorul de afaceri Cimişlia”, pentru 
acoperirea deficitului bugetar;

- 60,0 mii lei, mijloace financiare destinate Aparatului preşedintelui, pentru construcţia 
spaţiilor sanitare în cadrul Secţiei de urmărire penală (proprietate publică a Consiliului 
raional, administrată de Inspectoratul de poliţie Cimişlia);

- 135,0 mii lei, mijloace financiare destinate primăriei Ivanovca Nouă, pentru 
cofinanţarea proiectului de forare a fîntînii arteziene din s.Ivanovca Nouă;

- 192,6 mii lei, mijloace financiare destinate persoanelor din sistemul medical, pentru 
premiere cu ocazia zilei profesionale, conform anexei nr.l.

4. A aproba limitele plafoanelor stabilite pentru fiecare serviciu social inclus în pachetul minim 
de servicii sociale, finanţate din contul Fondului de susţinere a populaţiei, după cum 
urmează:

Denumire Suma, mii lei
Serviciul sprijin şi reintegrare 637,0
Serviciul social asistenţă personală 1911,1
Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate 217,0

TOTAL 2765,1

5. A aproba, în redacţie nouă, anexa nr. 8 la decizia nr.07/06 din 20 decembrie 2019 “Efectivul- 
limită a statelor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul raional pentru anul 2020”, 
în legătură cu majorarea numărului de unităţi, 64,0 unităţi, pentru Serviciul de asistenţă 
personală, începînd cu 01 iulie 2020 pînă la 31 decembrie 2020, conform anexei nr.2.

6. 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).

7. Instituţiile publice, întreprinderile vor asigura legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi 
prezentarea în termeni cît mai restrînşi (maximum o lună), după primirea mijloacelor 
financiare din contul bugetului raional, a confirmării utilizării mijloacelor conform 
destinaţiei cu prezentarea documentelor justificative.

8. Direcţia finanţe va efectua remanierile în bugetul raional, conform prevederilor prezentei 
decizii.

9. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului.
10. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei

Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Gheorghe Netedu, secretar al Consiliului 

Liudmila Lupuşor, specialist principal (jurist) 

Olga Gorban , şef al Direcţiei finanţeProiect elaborat de:

http://www.raioncimislia.md


Anexă nr. 1 
la decizia Consiliului raional 
nr._____ din_______________

LISTA
Persoanelor premiate de Ziua lucrătorului medical

Nr.
d/o

Numele, prenumele Funcţia Suma 
mii lei

Semnătua

IMSP Spitalul raional Cimişlia
1 medic
2 medic
3 medic
4 medic
5 medic
6 medic
7 medic
8 medic
9 asistent medical
10 asistent medical
11 asistent medical
12 asistent medical
13 asistent medical
14 asistent medical
15 asistent medical
16 asistent medical
17 asistent medical
18 asistent medical
19 tehnician radiolog
20 tehnician radiolog
21 infermieră
22 infermieră
23 infermieră
24 infermieră
25 infermieră
26 infermieră
27 infermieră
28 infermieră
29 inferimieră
30 dezinfecţionist deşeuri 

periculoase
TOTAL 91,0

IMSP Centrul de Medicină Publică
31 sef
32 medic
33 asistent medical

TOTAL 14,0



IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
34 medic
35 medic
36 medic
37 medic
37 medic
39 medic

TOTAL 24,0
IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei

40 medic
41 medic
42 asistent medical
43 infermieră

TOTAL 12,0
ÎM Centrul Stomatologic Raional Cimişlia

44 administrator
45 asistent medical
46 asistent medical
47 asistent medical
48 asistent medical
49 infermieră

TOTAL 7,0
IMSP Centrul de Sănătate Javgur

50 medic
51 asistent medical
52 asistent medical

TOTAL 9,0
SAMU

53 medic
54 medic
55 medic
56 felcer
57 felcer
58 felcer
59 felcer
60 medic intern

61 statistician medical
62 infermier
63 infermier
64 infermier
65 infermier
66 infermier
67 şofer
68 şofer__2__________

69 şofer
70 şofer



71 şofer
72 şofer
73 şofer
74 coordonator transport auto
75 soră economă
76 îngrijitoare încăperi
77 îngrijitoare încăperi

TOTAL 26,0
PAMU

78 medic
79 felcer
80 felcer
81 infermieră
82 infermieră
83 infermieră
84 şofer
85 şofer
86 şofer
87 şofer
88 îngrijitoare încăperi
89 felcer
90 felcer
91 felcer
92 infermieră
93 infermieră
94 infermieră
95 infermieră
96 şofer
97 şofer
98 şofer
99 şofer
100 îngrijitoare încăperi

TOTAL 23,0
TOTAL GENERAL

Secretarul Consiliului raional Gheorghe NETEDU



Anexa nr.2 
la decizia Consiliului raional 

nr. din .2020

Anexa nr. 8 
la decizia Consiliului Raional 
nr. 0 7/06 din 20.12.2019

Efectivul-limită a statelor de personal pe instituţiile finanţate 
din bugetul raional Cimişlia pe anul 2020

Nr.
d/o

C
Orgi/

ivul
de

personal,
unit

a
sensibilă la gen
Femei

1 TOTAL 1271,12 884 356

2 Consiliul Raional 1240 62,75 33 20

3 Aparatul preşedintelui raionului 14349 33,75 16 15

4 Direcţia finanţe 14356 14,0 13 1

5 Direcţia economie şi atragerea investiţiilor 14350 5,0 3 1

6 Direcţia agricultură şi industrie prelucrătoare 14351 5,0 1 2

7 Direcţia dezvoltare teritorială 14352 5,0 0 1

8 Secţia cultură, tineret şi sport 2320 67,05 29 26

9 Aparat Secţia cultură, tineret şi sport 04063 6,0 4 2

10 Orchestra de muzică populară "Rapsozii" Cimişlia 09509 2,0 0 2

11 Orchestra "Fanfara" Cimişlia 09510 2,0 0 2

12 Şcoala de arte Cimişlia 10399 45,05 20 13
14 Ansamblul de dans "La izvor" Cimişlia 12574 2,0 1 1

15 Formaţia folclorică "Busuioc moldovenesc" 
Ialpuieni 12575 2,0 1 1

16 Muzeul de istorie, etnografie şi artă Cimişlia 14357 6,0 2 4

18 Centru raional de tineret Cimişlia 14359 2,0 1 1

19 Direcţia învăţămînt general 2242 885,32 605 269
20 Aparat Direcţia învăţămînt general 03985 28,00 18 9

21 Transportarea elevilor 03985 19,00 0 19

22 Şcoala sportivă Cimişlia 15236 33,97 6 24

23 Centrul de creaţie raional al copiilor şi 
adolescenţilor Cimişlia 15234 33,50 33 17

24 Tabăra de odihnă pentru copii "Izvoraş" din s.Zloţi 12281 5,00 0 5

25 Serviciu de asistenţă psihopedagogică 14370 9,00 7 2

26 Liceul teoretic Mihai Eminescu Cimişlia 14405 95,64 70 18

27 Liceul teoretic Hyperion Gura-Galbenei 14411 65,15 42 19

28 Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni 14415 67,53 47 17

29 Liceul teoretic Ion Creangă Cimişlia 14441 105,14 68 26
30 Gimnaziul Alexandru Puşkin Cimişlia 14408 29,02 19 9



31 Gimnaziul Sergiu Coipan Selemet 14410 35,00 29 10
32 Gimnaziul Ştefan cel Mare Mihailovca 14412 33,01 26 8
33 Gimnaziul Dimitrie Cantemir Ialpujeni 14416 25,56 18 5
34 Gimnaziul Porumbrei 14418 29,29 19 9
35 Gimnaziul Cenac 14419 29,34 19 9
36 Gimnaziul Hîrtop 14420 32,34 26 8
37 Gimnaziul Sagaidac 14421 29,53 27 8
38 Gimnaziul Grădişte 14423 33,30 23 6
39 Gimnaziul Constantin Stere Javgur 14424 24,10 17 8
40 Gimnaziul Batir 14425 32,10 23 6
41 Gimnaziul Troiţcoe 14426 26,64 23 6
42 Gimnaziul Tudor Strişcă Satul-Nou 14427 30,90 23 9

43 Şcoala primară-grădiniţă Liuba Dimitriu Ciucur- 
Mingir 16029 20,90 16 8

44 Şcoala primară-grădiniţă Codreni 15235 12,36 6 4
50 Direcţia Asitenţă Socială şi Protecţia Familiei 2265 256,0 217 41

51 Aparat Direcţia asistenţă socială şi protecţia 
familiei 14446 15,5 13 3

52 Casa de copii de tip familial 14464 2,0 2 0
53 Serviciul asistenţă socială la domiciliu 14465 41,0 37 4
54 Centru de protecţie a familiei 14466 6,0 5 1
55 Serviciul de asistenţă socială comunitară 14467 28,0 26 2
56 Serviciul de protezare şi ortopedie 14468 1,0 1 0
57 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 14469 16,0 16 0
58 Serviciul social Asistenţă personală 14470 109,0 90 20
59 Serviciul social Echipa mobilă 14471 4,0 3 1

60 Centrul de plasament temporar pentru persoane în 
situaţii de risc 15186 4,5 1 4

61 Centrul de plasament pentru copii separaţi de 
părinţi 15992 4,0 4 0

62 Serviciul social Respiro 14472 7,0 7 0
63 Azilul de bătrîni Cimişlia 14474 18,0 12 6

Secretarul Consiliului raional Gheorghe NETEDU



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei 

“Cu privire la modificarea bugetului 
raional aprobat pentru anul 2020”

în baza demersului Direcţiei Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei se propune spre 
majorare bugetul raional în sumă de 174,4 mii lei, mijloace financiare destinate compensării 
cheltuielilor în legătură cu pagubele cauzate de la scurgerile de apă în urma defecţiunilor ţevilor 
din anul 2019 de la etajul II al clădirii situată pe str.Vasile Alexandri nr.133, sediul Agenţiei 
Servicii Publice.

/V

In conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1255/2007 cu privire la aprobarea 
regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze 
naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural şi în baza Demersului Consiliului raional 
către Ministerul finanţelor, a Deciziei Consiliului raional nr. 01/08 din 03.03.2020 bazată pe 
Procesele verbale şi Deciziile comisiei speciale cu privire la acordarea compensaţiei unice nr. 1 
din 11.02.2020 şi nr.2 din 28.02.2020 au fost alocate, 12,0 mii lei, Transferuri curente primite 
cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul IIpentru asigurarea şi 
asistenţă socială destinate pentru compensarea cheltuielilor pentru conectarea la conducta de 
gaze naturale în sectorul rural.

în scopul diminuării şi combaterii consecinţelor pandemiei de COVID-19 au fost 
planificate 14,4 mii lei, respectiv donaţii interne (13,4 mii lei) şi externe (1,0 mii lei)
preconizate a fi alocate de către populaţia din teritoriul cît şi de peste hotarele ţării.

în legătură cu demersul parvenit de la LIS Lipoveni, propunem majorarea bugetului 
raional, în sumă de 48,0 mii lei, mijloace spre acumulare de la APL Lipoveni. Grădiniţa Lipoveni 
este conectată la reţeua de energie electrică şi la cazangeria liceului, deci în scopul compensării 
cheltuielilor pentru serviciile energetice se propune majorarea dată.

Menţionăm că pe data de 23 aprilie 2020, a fost adoptată Legea nr. 61 pentru modificarea 
şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19 decembrie 2019, prin care 
au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 
2020. în urma majorării alocaţiilor din Fondul de susţinere a populaţiei, în sumă de 1680,0 mii 
lei, plafonul cheltuielilor pentru fiecare serviciu care face parte din pachetul minim de servicii 
sociale va constitui:

In d ic a to r i

A p r o b a t  p r in  D e c iz ia  C o n s iliu lu i r a io n a l n r . 0 7 /0 6  
d in  2 0 .1 2 .2 0 1 9  p r iv in d  a p r o b a r e a  b u g e tu lu i r a io n a l  
p e  a n u l 2 0 2 0  ( în  c o n fo r m ita te  c u  L e g e a  b u g e tu lu i  

d e  s ta t  p e  a n u l 2 0 2 0 )

A ju s ta t  p r in  L eg e a  6 1 /2 0 2 0  
p e n tr u  m o d if ic a r e a  L eg ii 

b u g e tu lu i d e  s ta t  p e  a n u l 2 0 2 0  
n r . 1 7 2 /2 0 1 9

A ju s tă r i

D e n u m ir e S u m a , m ii Iei S u m a , m ii le i
S u m a ,  
m ii le i

S e rv ic iu l sp r ij in  ş i re in te g ra re 6 3 7 ,0 6 3 7 ,0 0 ,0

S e rv ic iu l so c ia l a s is te n ţă  p e r s o n a lă 231 ,1 1911,1 16 8 0 ,0
S e rv ic iu l s o c ia l d e  su p o r t  m o n e ta r  
a d re sa t f a m ilii lo r /p e rs o a n e lo r  
d e fa v o riz a te

2 1 7 ,0 2 1 7 ,0 0 ,0

T O T A L 1 0 8 5 ,1 2765 ,1 16 8 0 ,0

In legătură cu alocaţiile parvenite din Fondul de susţinere a populaţiei, se propune 
majorarea numărului de unităţi pe o perioadă determinată, 64,0 unităţi, pentru Serviciul de 
asistenţă personală, începînd cu 01 iulie 2020 pînă la 31 decembrie 2020, conform anexei.

Se propune aprobarea reorientării alocaţiilor bugetare, în sumă de 503,5 mii lei, între două 
grupe funcţionale „Servicii de stat cu destinaţie generală,, cu redirecţionare către „Ocrotirea 
sanatatii”. Mijlaocele respective sunt destinate pentru prevenirea, diminuarea şi combaterea



consecinţelor pandemiei de COVID-19. Au fost procurate următoarele: un generator de curent 
electric -  239,7 mii lei, autoclav semiautomat cu încărcare orizontală -  129,38 mii lei, dulap de 
sterilizare -  26,4 mii lei, măşti medicinale cu strat dublu (10000 buc) -  108,0 mii lei, termometru 
infraroşu noncontact (1 buc.) -  1,72 mii lei. Se propune să se procure pompă automată cu 
perfuzii, măşti medicale, dezinfectant şi altele în scopul dat.

Se propune aprobarea reorientării alocaţiilor bugetare, în sumă de 1076,8 mii lei, între 
două grupe funcţionale „Servicii de stat cu destinaţie generală”, cu redirecţionare către 
„Invăţămînt”, mijloace destinate pentru implementarea proiectului “Modernizarea blocului 
locativ al taberei de odihnă pentru copii “Izvoraş” din s. Z loţi”. In scopul acumulării 
donaţiilor preconizate spre acordare de către Jud. Vaslui şi în scopul finalizării implementării 
proiectului menţionat se propune reorientarea respectivă, ţinînd cont de faptul că partea română 
va acorda mijloacele băneşti doar după prezentarea Consiliului raional a documenetlor 
justificative privind efectuarea lucrărilor.

Se propune a fi distribuit soldul bugetar, format la situaţia din 31.12.2019, din contul 
veniturilor generale, în sumă de 437,6 mii lei. Soldul neutilizat rămîne de 192,4 mii lei.

Şef al Direcţiei finanţe Olga GORBAN




