
       REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
PROIECT  

DECIZIE 
Nr. ___ /___  

                                                              din ___ __________ 2020 
 

cu privire la modificarea bugetului raional 

aprobat pentru anul 2020 

 

În conformitate cu:  
- art.4 alin.2 din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă,  
- art.43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

- Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale,  
- Legea nr. 181/2014 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. 

 

În legătură cu unele majorări la partea de venituri și cheltuieli, cu necesităţile de diminuare 
a bugetului la partea de venituri și cheltuieli, cît și de efectuare a unor cheltuieli 

neprevăzute, Consiliul raional Cimişlia 

 

DECIDE: 

 

1. A aproba majorarea bugetului raional aprobat pentru anul 2020 la partea de venituri și 
cheltuieli, cu 203,79 mii lei, după cum urmează:  
- 192,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinatie specialăde la bugetul de stat 

pentru asigurarea și asistența socială, destinate pentru acordarea indemnizațiilor unice 
angajaților infectați cu COVID-19 ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale, ai 
instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă 
prespitalicească și de asistenţă medicală primară din raionul Cimișlia;  

- 11,79 mii lei, IP Gimnaziul „Tudor Strișcă” s. Satul Nou, pentru alimentarea elevilor 
din familiile social-vulnerabile, alocați de adminstrația s. Satul Nou.  

2. A aproba diminuarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli, în mărime de 151,0 mii 
lei, inclusiv:  
- 1,0 mii lei, donații externe neacumulate destinate prevenirii, diminuării și combaterii 

consecințelor pandemiei de COVID-19,  
- 150,0 mii lei,servicii cu plată neacumulate de la realizarea foilor de odihnă la Tabăra 

de odihnă pentru copii „Izvoraș” din s. Zloți;  
3. A aproba redistribuirea veniturilor în sumă de 15,0 mii lei, de la compartimentul 

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

patrimoniului public”, spre acumulare la Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților ”Izvoraș” s.Zloți. 



4. A aproba reorientarea alocațiilor bugetare de la un program la altul în cadrul aceleiași 
grupe funcționale F1„Protecție socială” pentru serviciile/subdiviziunile din subordinea  
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei: 

- în sumă de 13,7 mii lei, de la P1P2„Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi”,  
Serviciul asistență socială la domiciliu, cu redirecționare către P1P2 „Protecţie a 
familiei şi copilului”, Case de copii de tip familial, în scopul acoperirii cheltuielilor de 
personal;  

- în sumă de 40,0 mii lei, de la P1P2„Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi”, 
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu, cu redirecționare către P1P2„Politici şi 
management în domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale”, Aparatul 
administrativ, destinate iluminatului stradal pe lîngă sediul Direcției Asistență Socială 
și Protecție a Familiei;  

- în sumă de 361,6 mii lei de la P1P2 „Protecţie a familiei şi copilului” (192,6 mii lei), 

P1P2 „Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi” (169,0 mii lei) cu redirecționare 

către P1P2 „Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii şi protecţiei 

sociale”, destinate procurării și înmatriculării unui automobil de serviciu (196,6 mii lei), a 

tehnicii de calcul și de birou (121,6 mii lei), procurarea și instalarea unui sistem de 

supraveghere video (28,2 mii lei) și procurarea unui climatizator (15,2 mii lei).  
5. A aproba reorientarea alocațiilor bugetare de la un articol la altul în cadrul aceleiași grupe 

funcționale F1 „Protecție socială” și aceluiași program P1P2 „Politici şi management în 

domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale” pentru Aparatul administrativ al  
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, în sumă de 24,5 mii lei, destinate 
pentru procurarea tehnicii de calcul și de birou;  

6. A aproba reorientarea alocațiilor bugetare în cadrul aceleiași grupe funcționale 

F1„Învățămînt” pentru instituțiile din subordinea Direcției Învățămînt General, în sumă 

de 129,0 mii lei, cu redirecționare către Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților ”Izvoraș” s.Zloți pentru implementarea proiectului 

“Modernizarea blocului locativ al Taberei de odihnă și întremarea sănătății pentru copii 

“Izvoraș” din s. Zloți”, după cum urmează:  
- de la un program la altul P1P2 „Învațămînt gimnazial” (12,0 mii lei) și P1P2 

„Curriculum” (73,9 mii lei);  
- de la o instituție la alta de la Aparatul administrativ al Direcției Învățămînt General 

(43,1 mii lei).  
7. A aproba reorientarea alocațiilor bugetare în cadrul aceleiași grupe funcționale 

F1„Învățămînt” și de la o instituției la alta, în sumă de 190,8 mii lei, de la Școala de arte 

or. Cimișlia cu redirecționare către Centrul raional de Creație a Copiilor și Adolcenților 
Cimișlia, în scopul acoperirii deficitului bugetar pe anul 2020.  

8. A aproba în redacție nouă Anexa nr.13 la decizia nr.07/06 din 20.12.2019,  se anexează. 

9. 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).  

10. Instituțiile publice, întreprinderile vor asigura legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare și 

prezentarea în termene proxime (maximum o lună), după primirea mijloacelor financiare 

din contul bugetului raional, a confirmării utilizării mijloacelor conform destinației cu 

prezentarea documentelor justificative.  
11. Direcția Finanțe v-a efectua remanierile în bugetul raional, conform prevederilor prezentei 

decizii. 



12. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului, Mihail 
Olărescu.  

13. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare în Registrul de Stat al Actelor  
Locale și pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

 

__________________ 

 

Contrasemnează: 
 

Secretarul consiliului 

 
 

 

Gheorghe Netedu 

 

Coordonat: 

 

Avizat: 

 

Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Gheorghe Netedu, secretarul consiliului 

 

Tamara Ciubotaru, șefă-interimară, SAP 
 
 

 

Proiect elaborat de: 

 
 

 

Olga  Gorban, șefa Direcţiei Finanţe 



Anexă 
 

la decizia Consiliului  raional 
 

nr. din . .2020 
 
 

Anexa nr. 13 
 

la decizia Consiliului  raional 
 

nr.07/06 din 20.12.2019  
 
 
 
 

Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru infrastrustura 

drumurilor locale 
 

 Nr.  
Denumirea lucrărilor 

 
Suma, mii lei 

 
  

d/o 
   

       

  1  Lucrări de întreținere a drumurilor locale  4 453,70  

  2  Lucrări de reparație a drumurilor locale:  11 437,30  

    inclusiv:    

    Contributia Consiliului raional la str-la Suveranității    

    (conexiunea str. Suveranității cu str. N. Iorga, R3 or. 1 200,00  

    Cimișlia)    

    L553.R26-Batîr-Ciuflești 1 278,10  
       

    L555 Drum de acces spre s. Ivanovca Nouă 297,40  
       

    L 557 Lipoveni-Munteni 239,50  
       

    L558 R3-Hîrtop-Ialpug 284,10  
       

    L558.1 Drum de acces spre s. Prisaca 190,90  
       

    L559.1 Gradiște-Coștangalia 1 396,30  
       

    L560 Drum de acces spre s. Suric prin Satul Nou 1 150,60  
       

    L563-G 125 drum de acces spre s. Dimitrovca 259,90  
       

    L565 G125 Drum de acces spre s. Cenac 512,00  
       

    Drum de acces spre s. Ialpujeni 1 134,20  
       

    Drum de acces spre s. Javgur 974,80  
       

    Drum de acces spre s. Topala 1 093,30  
       

    Drum de acces spre grădinița „Scufița Roșie” or. Cimișlia 1 026,20  
       

     400,00  

  3  Lucrări de iluminare stradală a trecerilor pietonale  240,00  
        

  4  Lucrări de proiectare  150,00  
        

  5  Întreținerea personalului de supraveghere tehnică  120,00  

    TOTAL  16 401,00  
 
 
 
 

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei  

“Cu privire la modificarea bugetului  

raional aprobat pentru anul 2020” 
 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 31 iulie 2020, nr. 620 din 

12.08.2020 și nr. 654din 26.08.2020 cu privire la alocarea mijlaocelor financiare,au fost 

alocate 192,0 mii lei, mijlaoce destinate pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților 

infectați cu COVID-19 ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale, ai instituţiilor medico-

sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească și de asistenţă 

medicală primară din raionul Cimișlia. În baza deciziei Consiliului local Satul Nou au fost 

alocate gimnaziului „Tudor Strișcă” s.Satul Nou, 11,79 mii lei, mijloace destinate pentru 

alimentarea elevilor din familii social-vulnerabile. 
 

Se propune:  

- diminuarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli: donații externe neacumulate 

destinate prevenirii, diminuării și combaterii consecințelor pandemiei de COVID-19 (1,0 

mii lei) și servicii cu plată neacumulatede la realizarea foilor de odihnă la Tabăra de 

odihnă și întremarea sănătății a copiilor și adolescenților ”Izvoraș” s.Zloți, în legătură cu 

pandemia de COVID-19 (150,0 mii lei);  
- redistribuirea veniturilor în sumă de 15,0 mii lei, de la compartimentul ”Incasări de la 

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

public”,compensarea cheltuielilor pentru consumul energiei electrice de către operatorul 

economic care efectuează lucrări de reparația capitală la Tabăra de odihnă și întremarea 

sănătății a copiilor și adolescenților ”Izvoraș” s.Zloți. 
 

În baza demersurilor Direcției Asistența Socială și Protecție a Familiei, se propune 

reorientarea alocațiilor bugetare de la un program la altul, de la o instituție la alta în cadrul 

aceleiași grupe funcționale în scopul iluminatului stradal pe lîngă sediu (40,0 mii lei), acoperirii 

cheltuielilor de personal (13,7 mii lei), procurării tehnicii de calul și de birou (146,1 mii lei) și 

procurarea și înmatricularea unui automobil de serviciu (196,6 mii lei), procurarea și instalarea 

unui sistem de supraveghere video (28,2 mii lei) și procurarea unui climatizator (15,2 mii lei). 

Redistribuirea alocațiilor în sumă de 439,8 mii lei, se reflectă mai jos: 
 

   Indicatori  in  in  de la un program 
       

cadrulaceleiașiin 
 

cadrulaceluiași 
 

   
Subpr 

     
la altulși de la o  

Denumirea 
  

Activit 
 

stituții de la un 
 

program și de la 
 

  
ogram 

    
instituție la alta     atea P3  

articol la altul 
 

o instituție la 
 

   

P1-P2 
    

(mii lei)       (mii lei)  alta (mii lei)  
          

 Directia Asistenta Aociala si           
 Protectia Familiei Cimislia           

 Aparatul administrativ  9001  00005  -24,50  +40,0  +386,1 

 Protectia sociala a persoanelor cu           

 dizabilitati  9010      -53,7  -169,0 

 Serviciul de îngrijire socială la           

 domiciliu 9010 00268   -53,7 -169,0 

 Protectie a familiei si a copiilor  9006      +13,7  -192,6 

 Casa de  copii de tip familial           

 Cimislia 9006 00327   +13,7   

 Centru de protectie a familiei           

 Cimislia 9006 00348     -37,0 

 Servicii de asistenta parentală           

 profesionista 9006 00284     -155,6 

 

Şefa Direcţiei finanţe Olga GORBAN 


