
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
DECIZIE

din c 2 â \ ?&&&/% i t ittibV )

cu privire la raportul privind executarea bugetului raional 
pentru semestrul I anul 2020

/ \

In conform itate cu:
-  art. 4 alin.2 din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea adm inistrativă,
-  art. 24, 25 din Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale,
-  Legea nr. 172/2019 bugetului de stat pentru anul 2020.
In temeiul:
-  art. 43 alin. (1), lit. b3) din Legea nr.436/2006 privind adm inistraţia publică locală,
-  art. 31 din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale,

Audiind inform aţia prezentată de şefa Direcţiei Finanţe, dna O lga Gorban, privind 
executarea bugetului raional pentru sem estrul I al anului 2020 şi ţinînd cont că conform  dării 
de seam ă pentru 6 luni ale anului 2020, bugetul raional C im işlia a fost executat:

-  la partea de venituri în  sum ă de 76264,58 mii lei sau la nivel de 45,9% ;
-  . la partea de cheltuieli în  sumă de 70698,05 m ii lei sau la nivel de 41,4% ;
-  la transferuri de la bugetul de stat în sum ă de 72304,49 mii lei sau 45,8%.

Consiliul raional Cim işlia,

DECIDE:

1. A  lua act de raportul dnei O lga Gorban, şefa D irecţiei Finanţe, privind executarea bugetului 
raional pentru sem estrul I anul 2020, conform  anexei n r .l şi anexei nr.2.

2. A  obliga subdiviziunile cu personalitate ju rid ică  şi instituţiile publice din subordinea 
consiliului să întreprindă m ăsuri eficiente pentru acum ularea veniturilor planificate în  anul 
2020, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea lim itelor aprobate şi utilizarea 
conform destinaţiei, contractarea de lucrări, servicii, bunuri m ateriale conform  prevederilor 
legislaţiei în  vigoare, gestionarea alocaţiilor bugetare şi adm inistrarea patrim oniului public 
în conform itate cu principiile bunei guvernări, să facă publice bugetele, rapoartele privind 
executarea acestora şi perform anţa în  cadrul program elor p rin  publicare inclusiv pe pagina 
oficială a consiliului raional w w w .raioncim islia.m d.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Preşedintelui raionului Cim işlia, 
M ihail Olărescu.

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicare în  Registrul de Stat al A ctelor 
Locale şi pe pagina oficială a Consiliului raional C im işlia w w w .raioncim islia.m d.

Preşedintele şedinţei ___________________

Contrasemnează: 
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md
http://www.raioncimislia.md


Coordonat:

Avizat:

Proiect elaborat de: Olga Gorban, şefa Direcţiei finanţe



Anexa nr. 1 
la Decizia Consiliului Raional 

nr. Orfelin .2020

Raport privind executarea bugetului conform clasificaţiei economice
la situaţia din 30.06.2020

mii lei

Denumirea Cod Aprobat Precizat pe 
an

Executat 
anul curent

Executat fata de 
precizat Executat

anul
precedent

Executat anul 
curent fata de anul 

precedent

devieri (+/-) in %% devieri
(+/-)

in
%%

I.VENITURI 1 162 385,60 166 000,14 76 26438 -89 735,56 45.9 70 897,81 5 366,77 107.6

Impozite si taxe 11 4 00530 4 00530 2 10236 -1 902,74 52.5 3 032,63 -930,07 693

Impozite pe venit 111 3 857,50 3 857,50 2 026,57 -1 830,93 52.5 2 971,65 -945,08 68.2
Impozit pe venitul 

persoanelor fizice 1111 3 857,50 3 857,50 2 026,57 -1 830,93 52.5 2 971,65 -945,08 68.2
Impozit pe venitul retinut din 

salariu 111110 3 414,50 3 414,50 1 890,60 -1 523,90 55.4 2 666,09 -775,49 70.9
Impozitul pe venitul persoanelor 
fizice spre plata/achitat 111121 400,00 400,00 113,96 -286,04 28.5 281,16 -167,20 40.5
Impozit pe venitul persoanelor 
fizice in domeniul transportului 
rutier de persoane in regim de 
taxi 111125 30,00 30,00 12,45 -17,55 41.5 17,03 -4,58 73.1
Impozit pe venitul aferent 
operaţiunilor de predare in 
posesie si/sau folosinţa a 
proprietăţii imobiliare 111130 13,00 13,00 9,56 -3,44 73.5 7,37 2,19 129.7

Impozite si taxe pe mărfuri si 
servicii 114 147,80 147,80 75,99 -71,81 51.4 60,97 15,02 124.6

Taxele pentru resursele 
naturale 11461 147,80 147,80 68,41 -7939 463 60,10 831 113.8

Taxa pentru apa 114611 130,00 130,00 57,97 -72,03 44.6 47,80 10,17 121.3
Taxa pentru extragerea 
mineralelor utile 114612 9,00 9,00 6,36 -2,64 70.7 1,25 5,11 >200
Taxa pentru lemnul eliberat pe 
picior 114613 8,80 8,80 4,07 -4,73 46.3 11,05 -6,98 36.8

Taxele pentru lucrări 
geologice si folosireas spatiilor 
subterane 11462 7,59 7,59 0,88 6,71 >200
Taxa pentru folosirea spatiilor 
subterane in scopul construcţiei 
obiectivelor subterane, altele 
decit cele destinate extracţiei 
mineralelor utile 114623 7,59 7,59 7,59
Granturi primite 13 445,70 445,70 445,70
Granturi curente primite de la 
guvernele altor state pentru 
proiecte finanţate din surse 
externe pentru bugetul local de 
nivelul 2 131122 445,70 445,70 445,70
Alte venituri 14 2 62430 4 226,20 1411,84 -2 81436 33.4 121133 200,61 116.6

Venituri din vinzarea 
mărfurilor si serviciilor 142 2 620,20 2 668,20 1 163,05 -1 505,15 43.6 1 211,03 -47,98 96.0
Plata pentm certificatele de 
urbanism si autorizările de 
construire sau desfiinţare in 
bugetul local de nivelul 2 142214 1,00 1,00 -1,00 0,15 -0,15
Taxa la cumpărarea valutei 
străine de către persoanele fizice 
in casele de schimb valutar 142245 110,00 110,00 53,44 -56,56 48.6 64,72 -11,28 82.6

Comercializarea mărfurilor 
si serviciilor de către instituţiile 
bugetare 1423 2 509,20 2 557,20 1 109,61 -1 447,59 43.4

' ' i 1 1 
1 146,16 -36,55 96.8

Incasari de la prestarea serviciilor 
cu plata 142310 1 673,30 1 649,30 719,18 -930,12 43.6 763,14 -43,96 94.2
Plata pentru locatiunea bunurilor 
patrimoniului public 142320 835,90 907,90 390,43 -517,47 43.0 383,02 7,41 101.9

Amenzi si sancţiuni 143 1,00 1,00 2,31 1,31 >200 2,31
Amenzi si sancţiuni 
contravenţionale incasate in 
bugetul local de nivelul 2 143120 1,00 1,00 2,00 1,00 200.0 2,00
Amenzi aplicate de Inspecţia 
financiara incasate in bugetul 
local de nivelul II 143312 0,31 0,31 0,31

Donaţii voluntare 144 2,00 1 556,00 199,30 -1 356,70 12.8 199,30



Donaţii voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituţiile bugetare 144114 1,00 201,30 199,30 -2,00 99.0 199,30
Donaţii voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 
externe pentru instituţiile 
bugetare 144124
Donaţii voluntare pentru 
cheltuieli capitale din surse 
externe pentru instituţiile 
bugetare 144224 1,00 1 354,70 -1 354,70

Alte venituri si venituri 
neidentificate 145 1,00 1,00 47,18 46,18 >200 0,20 46,98 >200
Alte venituri incasate in bugetele 
locale de nivelul 2 145141 1,00 1,00 37,87 36,87 >200 0,20 37,67 >200

Venituri neidentificate ale 
bugetelor locale de nivelul 2 145241 9,31 9,31 9,31
Transferuri primite in cadrul 
bugetului public naţional 19

: ' ■ i|
155 756,10 157 768,65

.
72 304,49 -85 464,16 45.8 66 653,94 5 650,55 108.5

Transferuri primite intre 
bugetul de stat si bugetele locale 191 155 756,10 157 756,20 72 304,49 -85 451,71 45.8 66 631,15 5 673,34 108.5
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul II pentru invatamintul 
preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar 
(extrascolar) 191111 95 841,90 95 841,90 48 845,59 -46 996,31 51.0 45 973,36 2 872,23 106.2
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul II pentru asigurarea si 
asistenta sociala 191112 2 892,40 2 904,40 903,75 -2 000,65 31.1 990,24 -86,49 91.3
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul II pentru scoli sportive 191113 2 944,20 2 944,20 1 313,39 -1 630,81 44.6 1 513,16 -199,77 86.8
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul 2 pentru infrastructura 
drumurilor 191116 16 401,00 16 401,00 1 408,22 -14 992,78 8.6 2 073,16 -664,94 67.9
Transferuri capitale primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul 2 191120 4 331,00 4 331,00 -4 331,00
Transferuri curente primite cu 
destinaţie generala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul II 191131 32 260,50 32 260,50 19 356,30 -12 904,20 60.0 14 969,40 4 386,90 129.3
Alte transferuri curente primite 
cu destinaţie generala intre 
bugetul de stat si bugetele locale 
de nivelul II 191139 308,10 77,03 -231,07 25.0 670,08 -593,05 11.5
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre 
instituţiile bugetului de stat si 
instituţiile bugetelor locale de 
nivelul 2 191310 1 085,10 2 765,10 400,22 -2 364,88 14.5 441,75 -41,53 90.6

Transferuri primite intre 
bugetele locale in cadrul unei 
unitati administrativ-tcritoriale 193 12,45 -12,45 22,79 -22,79
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetele 
locale de nivelul II si bugetele 
locale de nivelul I in cadrul unei 
unitati administrativ-teritoriale 193111 12,45 -12,45 22,79 -22,79
«.CHELTUIELI SI ACTIVE 
NEFINANCIARE 162 915,60 170 794,81 70 698,05 -100 096,76 41.4 69 905,98 792,07 101.1

III.CHELTUIELI 2 142 033,30 136 924,20 63 456,05 -73 468,15 46.3 62 268,24 1187,81 101.9
Cheltuieli de personal 21 98 404,90 100 040,22 53 555,41 -46 484,81 53.5 51 377,24 2 178,17 104.2
Bunuri si servicii 22 36 784,30 28 907,82 6 324,19 -22 583,63 21.9 7 445,50 -1 121,31 84.9
Dobinzi 24 250,00 250,00 98,47 -151,53 39.4 113,68 -15,21 86.6
Subsidii 25 400,00 712,00 562,00 -150,00 78.9 845,30 -283,30 66.5
Prestaţii sociale 27 5 321,70 5 501,90 2 412,96 -3 088,94 43.9 2 382,74 30,22 101.3
Alte cheltuieli 28 872,40 720,56 167,92 -552,64 23.3 103,78 64,14 161.8
Transferuri acordate in cadrul 
bugetului public naţional 29 791,70 335,10 -456,60 42.3 335,10
rV.ACTIVE NEFINANCIARE 3 20 882,30 33 870,61 7 241,99 -26 628,62 21.4 7 637,74 -395,75 94.8
Mijloace fixe 31 12 706,10 25 514,54 4 856,72 -20 657,82 19.0 4 189,58 667,14 115.9
Stocuri de materiale circulante 33 8 176,20 8 356,07 2 385,27 -5 970,80 28.5 3 448,16 -1 062,89 69.2
V.SOLD BUGETAR -530,00 -4 794,67 5 566,53 10 361,20 >200 991,82 4 574,71 >200



VI.Sl ARSELE DE 
FINANŢARE 530,00 4 794,67 -5 566,53 -10 361,20 116.1 -991,82 -4 574,71 >200
VII.ACTIVE FINANCIARE 4 0,88 0,88 15,50 -14,62 5.7
C reanţe interne 41 15,50 -15,50

D iferenţa  de curs valu tar 42 0,88 0,88 0,88

VIII.DATORI1 5 -2 670,00 -2 670,00 -1 309,37 1 360,63 49.0 -1 266,57 -42,80 103.4
îm prum uturi recred ita te  in terne 
intre bugete 56 -2 670,00 -2 670,00 -1 309,37 1 360,63 49.0 -1 266,57 -42,80 103.4

IX.MODIFICAREA 
SOLDULUI de mijloace băneşti 90 3 200.00 7 464,67 -4 258,04 -11 722,71 57.0 259,25 -4 517,29 >200
Sold de m ijloace băneşti la 
inceputul perioadei 91 3 200.00 7 464,67 7 651,06 186,39 102.5 14 192,84 -6 541,78 53.9

Sold de m ijloace băneşti la 
sfirsitul perioadei 93 -11 909,11 -11 909,11 -13 933,60 2 024,49 85.5

Şefa D irec ţie i F in a n ţei O lg a  G o rb a n

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului Raional 

nr. OJtMn .2020

R a p o r t p riv in d  cheltu ielile  buge tu lu i conform  clasificaţiei funcţionale
la s itu a ţia  d in  30.06.2020

mii lei

Cod
F1-F3

Yprobat Precizai pe an E xecu tat anul curent
E xecutat anul 

precedent
D enum irea

Sum a
% %
din Sum a

%°/o
din Sum a

% %
din Sum a

% %
din

total total total total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T o ta l 162 915,60 100.0 170 794,81 100.0 70 698,05 100.0 69 905,98 100.0
Servicii de s tat cu 
destinaţie generala 01 10 638,10 6.5 8 935,88 5.2 3 999,64 5.7 3 157,46 4.5
A parare na ţiona la 02 148,50 0.1 148,50 0.1 27,63 29,65
O rdine pub lica  si securitate 
naţionala 03 190,20 0.1 250,20 0.1 118,96 0.2 129,53 0.2

Servicii in dom eniul
econom ici 04 18 099,40 11.1 18 349,40 10.7 1 925,27 2.7 2 895,53 4.1
G ospodăria de locu in ţe  si 
gospodăria  serv iciilor 
com unale 06 3 500,00 2.1 3 700,00 2.2 200,00 0.3 300,00 0.4
O crotirea sanatatii 07 980,51 0.6 907,57 1.3 1 616,26 2.3

C ultura, sport, tineret, 
culte si odihna 08 6 094,70 3.7 6 794,70 4.0 2 334,13 3.3 2 368,62 3.4
Iuvatam int 09 105 372,00 64.7 109 539,39 64.1 52 715,32 74.6 51 889,72 74.2
Protecţie socia la 10 18 872,70 11.6 22 096,24 12.9 8 469,53 12.0 7 519,22 10.8

Şefa D irec ţie i F in a n ţe O lga  G o rb a n



Notă informativă 
la proiectul deciziei

“Cu privire la raportul privind executarea 
bugetului raional pentru semestrul I  al anului 2020”

EXECUTAREA VENITURILOR BUGETULUI RAIONAL

Bugetul raional pentru anul 2020 a fost aprobat în şedinţa Consiliului raional din 20 decembrie 
2020 prin decizia nr. 07/06 la partea de venituri şi cheltuieli în sumă de 162385,6 mii lei şi cheltuieli 
în sumă de 162915,6, cu un deficit bugetar în sumă de 3200,0 mii lei, sursa de finanţare soldul de 
mijloace băneşti format la 01 ianuarie 2020. Plafonul datoriei interne constituie 2670,0 mii lei, sursa 
de finanţare - veniturile proprii formate în bugetul raional.

Conform raportului pentru semestrul I al anului 2020, încăsările la bugetul raional la partea de 
venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 76264,58 mii lei sau 45,9 % din suma 
precizată pe an.

Impozitul pe venit a fost încasat în mărime de 2026,57 mii lei sau la nivel de 52,5 la sută faţă de 
prevederile precizate pe an (3857,5 mii lei) sau cu 945,08 mii lei mai puţin. Diminuarea încasărilor a 
fost cauzată de pandemia de COVID-19.

Plata pentru resursele naturale s-a executat în suma de 68,41 mii lei sau 46,3 la sută faţă de planul 
precizat. încasările se repartizează după cum urmează:

mii lei

Denumirea
:k / //1■::■;i;■>:;::::;:::::;.:■::::;:• :■:;:■:WfMC■:::/ ■; fff::': i::

Cod: : Aprobat Precizat 
pe an

Executat
anul

curent

Executat fata de 
precizat Executat

anul
precedent

Executat anul 
curent fata de anul 

precedent
devieri:

:: (+/-)
in

%%
devieri
(+/-) in %%

T a x e le  p en tru  r esu rse le  
n atu ra le 11461 147 ,80 147 ,80 6 8 ,41 -7 9 ,3 9 46 .3 6 0 ,1 0 8,31 113 .8
Taxa pentru apa 114611 130,00 130,00 57,97 -72,03 44.6 47,80 10,17 121.3
Taxa pentru extragerea 
mineralelor utile 114612 9,00 9,00 6,36 -2,64 70.7 1,25 5,11 >200
Taxa pentru lemnul eliberat pe 
picior 114613 8,80 8,80 4,07 -4,73 46.3 11,05 -6,98 36.8

Cei mai mari plătitor ai taxei pentru apă simt: Î.M. „SERVICII PUBLICE” -  45,11 mii lei sau 77,8 
la sută din acumulările atestate la această taxă,urmată de SC „AXEDUMS.R.L. ” -  3,0 mii lei (5,2%), 
FPC „COGILNIC SRL” -  2,3 mii lei (4,0%)şi SRL „ VALEA VIILOR” -  2,0 mii lei (3,5%), ceilalţi 
plătiroi au achitat sume mai mici decît 1,0 mii lei.

Taxa pentru extragerea mineralelor utile a fost achitată în buget de către: Î.I. ”G. G. Prodius ” (2,12 
mii lei) şi S.A. ”Drumuri Causeni ” (4,24 mii lei).

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior a fost achitată de I.S.”SILVO-CINEGETICA CIMISLIA” 
(3,82 mii lei) şi APL Satul-Nou (0,25 mii le i).

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît 
cele destinate extracţiei mineralelor utile a fost achitată de FPC „COGILNIC SRL” -  7,59 mii lei, 
mijloace neprevăzute în buget.

mii lei

Denumirea Cod Aprobat Precizat 
pe an

Executat
anul

curent

Executat fata de 
precizat

devieri
(+/-) in %%

Taxele pentru lucrări geologice si folosirea spatiilor subterane 11462 - - 7,59 7,59 -

Taxa pentru folosirea spatiilor subterane in scopul construcţiei 
obiectivelor subterane, altele decit cele destinate extracţiei mineralelor 
utile 114623 7,59 7,59

La capitolul Gr auturi se atestă acumulări în mărime de 445,7 mii Iei, mijloace transferate de către 
ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii) «23,2 mii euro şi Agenţia 
de Dezvoltare Regională Sud ~ 0,2 mii euro, mijloace rambursate către Uniunea Europeană. în urma 
prezentării raportului financiar pe proiectul implementat “Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru 
afaceri şi investiţii”a. fost efectuat audit şi au fost depistate cheltuieli necorespunzătoare în cadrul 
proiectului. în conformitate cu condiţiile contractului de grant, sumele utilizate contrar destinaţiei 
urmează a fi rambursate către Uniunea Europeană.



La capitolul „Alte venituri” au fost executate venituri în sumă de 1411,84 mii lei din 4226,2 mii 
lei precizate (33,4%), care includ taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar -53,44 mii lei, venituri de la comercializarea mărfurilor şi serviciilor de 
către instituţiile bugetare care ating suma de 1109,61 mii lei sau 43,4 la sută din suma planificată pe 
an, dintre care: 719,18 mii lei -  încasări de la serviciile cu plată sau la nivel de 43,6% şi 390,43 mii 
lei -  plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public sau la nivel de 43,0%. încasările pe fiecare 
capitol de venit şi pe fiecare instituţie se reflectă în tabelele de mai jos:

mii lei

D en u m irea A p ro b a t P reciza t E x ecu ta t
P o n d erea
e x ec u ta t/
p rec iza t

■.. -';■/■  ̂ ' v:
P ro v en ien ţa  su rse lo r

In casari d e  la p resta rea  
serv ic iilo r  cu p lata

1 6 7 3 ,3 0 1 64 9 ,3 0 7 1 9 ,1 8 4 3 ,6

Direcţia învatamint General 
Cimislia 3,40 3,40 - 0,0 eliberarea certificatelor de studii 

pierdute
Şcoala de arte Cimislia 311,00 311,00 164,60 52,9 plata pentru frecventarea cercurilor
Tabara de odihna pentru copii 165,00 165,00 - 0,0 plata pentru biletele de odihnă

Aparatul Preşedintelui 
Raionului Cimislia 45,00 45,00 26,84 59,6

plata pentru serviciile prestate de 
Serviciul arhivă, în conformitate cu 
tarifele aprobate prin Anexa nr. 5 la 
Decizia nr.07/06 din 20.12.2019

Liceul Teoretic ”Mihai 
Eminescu” Cimislia 27,00 27,00 12,06 44,7 cazarea elevilor în cămin a cîte 100,0 lei 

per elev
Liceul internat cu profil 
sportiv Lipoveni 27,70 27,70 14,11 50,9 plata angajaţilor pentru alimentaţie

Gimnaziul Grădişte 55,40 55,40 14,12 25,5 plata părintească pentru alimentarea 
elevilor din clasele a V-a a IX-a din 
cadrul gimnaziilor

Gimnaziul Javgur 36,40 36,40 15,31 42,1
Gimnaziul Troitcoe 36,90 36,90 16,77 45,4
Gimnaziul Satul-Nou 64,60 64,60 16,22 25,1
Liceul Teoretic I.Creanga 
Cimislia 16,20 16,20 3,51 21,7 cazarea elevilor în cămin a cîte 100,0 lei 

per elev

Serviciul asistenta sociala la 
domicilui Cimislia 55,00 55,00 36,54 66,4

mijloace acumulate de la deservirea 
bătrînilor, care constituie pentru o 
persoană situată în oraş - 450,0 lei pe 
lună şi 562,5 lei pe lună pentru o 
persoană situată în sat

Azilul de batrin Cimislia 731,50 707,50 376,45 53,2

plata pentru persoanele cazate în Azilul 
de bătrîni, pentru o persoană întreţinută 
din cont propriu -  3300,0 lei şi 75% din 
pensie pentru o persoană cu acoperire 
parţială

Centrul raional de creaţie 
Cimislia 1,20 1,20 1,20 100,0 pentru arenda costumelor pentru copii - 

35,0 lei şi maturi - 40,0 lei

Şcoala sportiva Cimislia 9,00 9,00 0,70 7,8
plata persoanelor care frecventează 
secţii pentru maturi a cîte 100 lei per 
persoană

Şcoala primara-gradinita 
Codreni 27,40 27,40 7,40 27,0 plata părintească pentru alimentarea 

copiilor din instituţiile preşcolare (ce 
constituie 33,33 % din costul total al 
alimentaţiei)

Şcoala primara-gradinita 
"Liuba Dimitriu" s.Ciucur- 
Mingir

60,60 60,60 13,35 22,0

mii lei

D en u m irea A p ro b a t P rec iza t E x e cu ta t P o n d erea
P ro v en ien ţa

su rselo r

P lata  p en tru  lo ca ţiu n ea  b u n u rilo r  
p a tr im o n iu lu i p u b lic

8 3 5 ,9 0 9 0 7 ,9 0 3 9 0 ,4 3 4 3 ,0

Aparatul Preşedintelui Raionului Cimislia 247,90 247,90 79,47 32,1

Plata pentru 
locaţiunea bunurilor 
patrimoniului public

Liceul Teoretic M. Eminescu Cimislia 200,00 200,00 100,20 50,1
Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni - 48,00 25,45 53,0
Gimnaziul Cenac 159,00 159,00 65,68 41,3
Gimnaziul Javgur 50,00 50,00 12,14 24,3
Liceul Teoretic I.Creanga Cimislia 150,00 150,00 90,92 60,6
Direcţia Asistenta Sociala si Protecţia Familiei 
Cimislia 29,00 29,00 8,12 28,0
Azilul de batrîni Cimislia - 24,00 8,45 35,2



Amenzile şi sancţiunele au fost aprobate cît şi precizate în suma de 1,0 mii lei şi s-au acumulat în 
mărime de 2,31 mii lei sau de 2 ori mai mult faţă de suma preconizată. Amenzile au fost achitate în 
buget de către 3 persoane fizice. Amenzile aplicate de Inspecţia financiara acumulate în sumă de 0,31 
mii lei, au fost eronat revărsate în bugetul raional.

mii lei

Denumirea Cod Aprobat Precizat 
pe an

Executat
anul

curent

Executat fata de precizat

devieri (+/-) in %%

A m en zi si sa n cţiu n i 143 1,00 1,00 2,31 U I > 2 0 0
Amenzi si sancţiuni contravenţionale 
încasate in bugetul local de nivelul 2 143120 1,00 1,00 2,00 1,00 200.0

Amenzi aplicate de Inspecţia financiara 
încasate in bugetul local de nivelul II 143312 0,31 0,31

La capitolul donaţii au fost precizate alocaţii în mărime de 1556,0 mii lei. Mijloacele precizate, 
cît şi acumulate se reflectă după cum urmează:

mii lei

Denumirea Aprobat Precizat Executat
Executat 
fata de 
precizat

Provenienţa mijloacelor, destinaţi acestora

. V ■ • .... ' ■ : '

T O T A L 2,0 0 1 5 5 6 ,0 0 199,30 99,01

D o n a ţii v o lu n ta r e  p en tru  
ch e ltu ie li cu ren te  d in  su rse  
in tern e  p en tru  in stitu ţiile  
b u getare 1,00 2 0 1 ,3 0 199 ,30 9 9 ,0
D on aţii v o lu n ta r e  p en tru  
ch e ltu ie li ca p ita le  d in  su rse  
ex tern e  p en tru  in stitu ţiile  
b u getare 1,00 1 3 5 4 ,7 0 0 ,0

Aparatul Preşedintelui 
Raionului Cimislia 2 ,0 0 1 3 7 0 ,1 1 13,41

' . ■ 

1,0 : V  ' "

Donaţii voluntare pentru cheltuieli 
curente din surse interne pentru 
instituţiile bugetare 14,41 13,41 93,1

destinate premierii, prevenirii, diminuării şi 
combaterii consecinţelor pandemiei de 
COVID-19

Donaţii voluntare pentru cheltuieli 
curente din surse interne pentru 
instituţiile bugetare

1,00 1,00 - 0,0

Suma nesemnificativă inclusă în buget în 
scopule fectuării transferului de către partea 
română, destinată finisării reparaţiei Muzeului 
Raional de Istorie, Etnografie şi Artă, întru 
netărăgănarea procedurii, dat fiind faptului că 
modificarea/majorarea bugetului se 
efectuează doar în baza Deciziei Consiliului 
Raional

Donaţii voluntare pentru cheltuieli 
capitale din surse externe pentru 
instituţiile bugetare

1,00 1 354,70 0,0

mijloace spre alocare de către Consiliul 
Judeţean Vaslui pentru implementarea 
proiectului "Modernizarea blocului locativ al 
taberei de odihnă pentru copii "Izvoras" din 
s. Zloţi"

Direcţia Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei 0 ,0 0 185 ,88 185 ,88 1 00 ,00

Donaţii voluntare pentru cheltuieli 
curente din surse interne pentru 
instituţiile bugetare

185,88 185,88 100,0

pentru reparaţie curentă, de la Agenţia 
Servicii Publice, compensarea cheltuielilor in 
legătură cu pagubele cauzate de la scurgerile 
de apă, în urma defecţiunilor ţevilor în anul 
2019

La capitolul alte venituri încasate în bugetul local de nivelul II se atestă încasări în mărime de 
37,87 mii lei, mijlaoce achitate de S.A."DRUMURI-CIMISLIA ” -  garanţia pentru oferta la procedura 
de achiziţie pentru servicii de întreţinere a drumurilor locale din raionul Cimislia pentru anul 2020 
(37,12 mii lei) şi L.T„Hyperion,, Gura Galbenei venituri de la realizarea maculaturei (0,75 mii lei);

Ponderea principală în totalul veniturilor acumulate în bugetul raional revin transferurilor de la 
bugetul de stat direcţionate bugetului raional, care constituie 72304,49 mii lei sau la nivel de 94,8 la 
sută din totalul veniturilor executate pe perioada anului 2020.



Acumulările transferurilor se reflectă în tabelul de mai jos: mii lei

Denumirea Cod Aprobat Precizat pe 
an

Executat 
anul curent

Executat fata de 
precizat Executat

anul
precedent

Executat anul 
curent fata de anul 

precedent

devieri (+/-) in %% devieri
(+/-)

in
%%

Transferuri primite in cadrul 
bugetului public naţional 19 155 756,10 157 768,65 72 304,49 -85464,16 45.8 66 653,94 5 650,55 108.5

Transferuri primite intre 
bugetul de stat si bugetele locale 191 155 756,10 157 756,20 72 304,49 -85 451,71 45.8 66 631,15 5 673,34 108.5
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul 11 pentru invatamintul 
preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar 
(extrascolar) 191111 95 841,90 95 841,90 48 845,59 -46 996,31 51.0 45 973,36 2 872,23 106.2
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul II pentru asigurarea si 
asistenta sociala 191112 2 892,40 2 904,40 903,75 -2 000,65 31.1 990,24 -86,49 91.3
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul II pentru scoli sportive 191113 2 944,20 2 944,20 1 313,39 -1 630,81 44.6 1 513,16 -199,77 86.8
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul 2 pentru infrastructura 
drumurilor 191116 16 401,00 16 401,00 1 408,22 -14 992,78 8.6 2 073,16 -664,94 67.9
Transferuri capitale primite cu 
destinaţie speciala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul 2 191120 4 331,00 4 331,00 -4 331,00
Transferuri curente primite cu 
destinaţie generala intre bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul 11 191131 32 260,50 32 260,50 19 356,30 -12 904,20 60.0 14 969,40 4 386,90 129.3
Alte transferuri curente primite 
cu destinaţie generala intre 
bugetul de stat si bugetele locale 
de nivelul 11 191139 308,10 77,03 -231,07 25.0 670,08 -593,05 11.5
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre 
instituţiile bugetului de stat si 
instituţiile bugetelor locale de 
nivelul 2 191310 1 085,10 2 765,10 400,22 -2 364,88 14.5 441,75 -41,53 90.6

Transferuri primite intre 
bugetele locale in cadrul unei 
UAT 193 12,45 -12,45 22,79 -22,79
Transferuri curente primite cu 
destinaţie speciala intre bugetele 
locale de nivelul II si bugetele 
locale de nivelul I in cadrul unei 
UAT 193111 12,45 -12,45 22,79 -22,79

Transferuri capitale primite cu destinaţie special între bugetul de stat şi bugetele locale de 
nivelul 2, în sumă de 4331,0 mii Iei, constituie transferurile destinate pentru dotarea instituţiilor de 
învăţământ, selectate pentru renovare în cadrul proiectului,, Reforma învăţământului în Moldova”. 
pentru anul 2020, preconizate pentru instituţia publică Liceul teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimişlia.

Pe parcursul perioadei raportate, de la bugetul de stat au fost suplimentate transferurile în sumă de 
1988,1 mii lei. La 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. Pentru bugetul raional au fost

Indicatori

Aprobat prin Decizia 
Consiliului raional nr. 
07/06 din 20.12.2019 
privind aprobarea 

bugetului raional pe 
anul 2020

Ajustat prin Legea 
61/2020 pentru 

modificarea Legii 
bugetului de stat pe 

anul 2020 nr. 172/2019

Precizat Destinaţia
'

,

Cod „, Denumire eko Suma, mii lei Suma, mii lei Suma, 
mii lei

191139 Alte transferuri cu 
destinaţie generală 0 308,1 308,1

compensarea veniturilor ratate ale 
bugetelor locale din impozitul pe 
veniturile persoanelor fizice



191310

Transferuri curente primite 
cu destinaţie specială între 
instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor 
locale de nivelul II

1085,1 1680,0 2765,1

Transferuri din Fondul de 
susţinere socială a populaţiei 
pentru pachetul minim de servicii 
sociale

TOTAL ajustări ■ - 1988,1 -

Pentru pachetul minim de servicii sociale transferurile au fost repartizate în felul următorul:

Indicatori

Aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 07/06 
din 20.12.2019 privind aprobarea bugetului raional 
pe anul 2020 (în conformitate cu Legea bugetului 

de stat pe anul 2020)

Ajustat prin Legea 61/2020 
pentru modificarea Legii 

bugetului de stat pe anul 2020 
nr. 172/2019

Ajustări

Denumire Suma, mii Iei Suma, mii lei ma, 
mii lei

Serviciul sprijin şi reintegrare 637,0 637,0 0,0
Serviciul social asistenţă personală 231,1 1911,1 1680,0
Serviciul social de suport monetar 
adresat familiilor/persoanelor 
defavorizate

217,0 217,0 0,0

TOTAL 1085,1 2765,1 1680,0

De asemenea în bugetul raional sunt prevăzute transferu ri de la APL de nivelul I (Cod eko 
193111) din raionul Cimişlia, în suma de 12,45 mii Iei, destinate pentru alimentarea elevilor din clasa 
a 5-9 din familii social -  vulnerabile, inclusiv:

S  7,3 mii lei -  de la primăria corn. Grădişte acordate gimnaziului Grădişte,
•/ 3,3 mii lei -  de la primăria s.Troiţcoe acordate pentru gimnaziul Troiţcoe,
S  1,85 mii lei -  de la primăria s. Surie acordate gimnaziului s.Satul Nou.

EXECUTAREA CHELTUIELILOR BUGETULUI RAIONAL

Sub aspect economic mărimea cheltuielilor executate din contul bugetului raional pentru 
perioada curentă au însumat 70698,05 mii lei sau 41,4 % din suma cheltuielilor preconizate pentru anul 
curent, în mărime de 170794,81 mii lei.

Conform clasificaţiei economice cheltuielile se reflectă în tabela de mai jos:
mii lei

Denumirea Cod Aprobat Precizat pe 
an

Executat 
anul curent anul

precedent

Executat unul 

precedent

de\ ieri (+/-) in %%
(+/-)

in
%%

II.CHELTU1ELI SI 
ACTIVE NEFINANCIARE 162 915,60 170 794,81 70 698,05 -100 096,76 41.4 69 905,98 792,07 101.1

III.CHELTUIELI 2 142 033,30 136 924,20 63 456,05 -73 468,15 463 62 268,24 1187,81 101.9
Cheltuieli de personal 21 98 404,90 100 040,22 53 555,41 -46 484,81 53,5 51 377,24 2 178,17 104.2
Bunuri si servicii 22 36 784,30 28 907,82 6 324,19 -22 583,63 21.9 7 445,50 -1 121,31 84.9
Dobinzi 24 250,00 250,00 98,47 -151,53 39.4 113,68 -15,21 86.6
Subsidii 25 400,00 712,00 562,00 -150,00 78.9 845,30 -283,30 66.5
Prestaţii sociale 27 5 321,70 5 501,90 2 412,96 -3 088,94 43.9 2 382,74 30,22 101.3
Alte cheltuieli 28 872,40 720,56 167,92 -552,64 23.3 103,78 64,14 161.8
Transferuri acordate in cadrul 
bugetului public naţional 29 791,70 335,10 -456,60 42.3 335,10
IV.ACTIVE
NEFINANCIARE 3 20 882,30 33 870,61 7 241,99 -26 628,62 21.4 7 637,74 -395,75 94.8
Mijloace fixe 31 12 706,10 25 514,54 4 856,72 -20 657,82 19.0 4 189,58 667,14 115.9
Stocuri de materiale circulante 33 8 176,20 8 356,07 2 385,27 -5 970,80 28.5 3 448,16 -1 062,89 69.2
V.SOLD BUGETAR -530,00 -4 794,67 5 566,53 10 361,20 >200 991,82 4 574,71 >200
VI.SURSELE DE 
FINANŢARE 530,00 4 794,67 -5 566,53 -10 361,20 116.1 -991,82 -4 574,71 >200
VII.ACTIVE FINANCIARE 4 0,88 0,88 15,50 -14,62 5.7
Creanţe interne 41 15,50 -15,50
Diferenţa de curs valutar 42 0,88 0,88 0,88
VIII.DATORII 5 -2 670,00 -2 670,00 -1 309,37 1 360,63 49.0 -1 266,57 -42,80 103.4
împrumuturi recreditate 
interne intre bugete 56 -2 670,00 -2 670,00 -1 309,37 1 360,63 49.0 -1 266,57 -42,80 103.4
K.MODIFICAREA 
SOLDULUI de mijloace 
băneşti 90 3 200,00 7 464,67 -4 258,04 -11 722,71 57.0 259,25 -4 517,29 >200
Sold de mijloace băneşti la 
inceputul perioadei 91 3 200,00 7 464,67 7 651,06 186,39 102.5 14 192,84 -6 541,78 53.9
Sold de mijloace băneşti la 
sfirsitul perioadei 93 -11909,11 -11 909,11 -13 933,60 2 024,49 85.5



CHELTUIELILE DE PERSONAL

Partea preponderentă a cheltuileilor, în mărime de75,8% din totalul cheltuielilor executate, o 
constituie cheltuielile de personal ale instituţiilor, direcţiilor şi secţiilor subordonate Consiliului 
Raional, care includ remunerarea muncii angajaţilor conform statelor de personal, achitarea 
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării. Pentru anul 2020, la acest capitol, în acest scop au 
fost preconizate 100040,22 mii lei, cheltuielile executate constituind 53555,41 mii lei sau 53,5 la sută 
faţă de mijloacele planificate pe an. în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent s-au executat 
cu 2178,17 mii lei mai mult, sau cu 4,2 la sută. Repartizarea cheltuielilor de personal pe grupe 
funcţionale se reflectă mai jos: mii lei

D en u m irea

In d ica to r i

A p ro b a t P re c iz a t E x e cu ta t
E x ecu ta t /  

p reciza t  
%

: P o n d erea  
e x ec u ta t  

d in  to ta l %FI
ECO
Kl-
IO

C h eltu ie li d e  p erso n a l 21 9 8  4 0 4 ,9 0 1 0 0  0 4 0 ,2 2 5 3  5 5 5 ,4 1 5 3 ,5 1 0 0 ,0
Servicii de stat cu destinaţie 
generala 01 21 4 638,80 4 602,85 1 951,21 42,4 3,6

Servicii in domeniul economiei 04 21 1 692,40 1 625,30 489,63 30,1 0,9
Cultura, sport, tineret, culte si 
odihna 08 21 4 097,50 4 094,80 1 894,10 46,3 3,5

Invatamint 09 21 75 374,60 75 475,67 43 572,86 57,7 81,4
Protecţie sociala 10 21 12 601,60 14 241,60 5 647,60 39,7 10,5

BUNURI Ş I SERVICII

Categoria respectivă constituie cheltuielile pentru bunurile şi serviciile necesare desfăşurării 
activităţii instituţiilor publice, cu excepţia bunurilor ce creează stocuri, mijloacelor fixe, rezervelor de 
stat. La categoria respectivă se atribuie si cheltuielile aferente contractelor încheiate cu persoanele 
fizice privind angajarea unor servicii.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost preconizate în sumă de 28907,82 mii lei sau 16,9% 
din suma cheltuielilor totale. Cheltuielile executate au însumat 6324,19 mii lei sau 21,9% faţă de suma 
planificată. Cota preponderentă la acest capitol de cheltuieli executate pe perioada de raportare o deţin: 
serviciile energetice şi comunale -  2527,66 mii lei sau 40,0 %, urmate de servicii de reparaţii curente 
-  1859,9 mii lei sau 29,4%, servicii neatribuite altor aliniate cu 1142,04 mii lei sau 18,1% din 
cheltuielile executate la acest capitol. Repartizarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii pe grupe 
funcţionale se reflectă mai jos:

mii lei

D en u m irea
F u n cţia

F 1-F 3
A p ro b a t P re c iz a t E x e cu ta t

E x e cu ta t /  
p reciza t  

%

P o n d erea  
e x ec u ta t  
din  to ta l

%

C on siliu l R a io n a l C im islia 3 6  7 8 4 ,3 0 2 8  9 0 7 ,8 2 6  3 2 4 ,1 9 2 1 ,9 1 0 0 ,0

Servicii de stat cu destinaţie generala 01 1 369,10 1 456,95 627,08 43,0 9,9

Aparare naţionala 02 129,80 129,80 19,42 15,0 0,3

Ordine publica si securitate naţionala 03 155,20 186,82 74,35 39,8 1,2

Servicii in domeniul economiei 04 16 401,00 16 468,10 1 434,15 8,7 22,7

Ocrotirea sănătăţii 07 . 229,01 229,00 100,0 3,6

Cultura, sport, tineret, culte si odihna 08 889,00 854,18 165,83 19,4 2,6

Invatamint 09 16 860,20 8 512,56 3 230,12 37,9 51,1

Protecţie sociala 10 980,00 1 070,41 544,24 50,8 8,6

DOBÎNZI

La acest capitol de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în mărime de 250,0 mii lei, 
executate fiind 98,47 mii lei sau 39,4 la sută, mijloacele date constituind dobînda achitată pentru 
împrumutul angajat în cadrul proiectului „Energetic I I ” (se achită de două ori pe an). Suma de bază



achitată pentru împrumutul angajat a constituit 1309,37 mii lei, deci cheltuileile totale pentru onorarea 
obligaţiunilor au însumat 1407,84 mii lei.

SUBSIDII

Pentru „Subsidii” acordate instituţiilor publice au fost aprobate 400,0 mii lei, suplimentar pe 
parcursul anului, prin deciziile Consiliului raional, au fost alocate 312,0 mii lei, astfel, mijloacele 
preconizate a fi finanţate au însumat 712,0 mii lei. Pe perioada de raportare au fost executate cheltuieli 
în sumă de 562,0 mii lei, ceea ce constituie 78,9 % din mijloacele preconizate. Repartizarea mijloacelor 
se reflectă în tabela de mai jos:

mii lei
Indicatori 
Cod Eko 

K6

Denumirea 
subsidiilor (conform 

clasificatiei bugetare)

Aprob
at Precizat Finan(at

Beneficiarul
Denumirea

beneficiarului Destinaţia mijloacelor

TOTAL 400,0 712,0 562,0

253000 Subsidii acordate 
organizaţiilor obşteşti 0,0 15,0 15,0

Organizaţiei obşteşti 
Uniunea Veteranilor din 

raionul Cimişlia
susţinere financiară

254000

Subsidii acordate 
autorităţilor 

/instituţiilor publice la 
autogestiune

300,0 300,0 200,0 întreprinderea 
Municipală Servcom susţinere financiară

100,0 150,00 100,0 Incubatorul de Afaceri 
Cimişlia susţinerea activităţii

0,0 247,0 247,0 IMSP Spitalul raional 
Cimişlia

compensarea cheltuileilor spitaliceşti 
pentru persoanele social-vulnerabile

PRESTĂRI SOCIALE

Mijloacele financiare pentru „Prestări sociale” au fost aprobate în mărime de 5321,7 mii lei, 
precizarea acestora a atins suma de 5501,9 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile executate 
au însumat 2412,96 mii lei sau 43,9 %. Executarea cheltuielilor pentru categoria data se reflectă mai 
jos:______________________________________________________ __________________________mii lei

Denumirea Cod Aprobat Precizat 
pe an

Executa 
t anul 
curent

Executat fata de 
precizat

Executat
anul

precede
nt

Executat anul 
curent fata de 
anul precedent

devieri
(+/-)

in
%%

devier
!(+/-)

in
%%

Prestaţii sociale 27 5 321,70 5 501,90 2 412,96 -3 088,94 43.9 2 382,74 30,22 101.3
Prestaţii de asistenta sociala 272 5 054,20 5 198,67 2 262,93 -2 935,74 43.5 2 280,96 -18,03 99.2

Indemnizaţii de asistenta sociala 272300 1 759,40 1 761,20 406,59 -1 354,61 23.1 500,62 -94,03 81.2
Tineri specialişti 512,00 512,00 0,00 -512,00 0,0 0,00 0,00 -

Susţinerea copiilor ramaşi fara ingrijirea 
părinteasca 1 247,40 1 249,20 406,59 -842,61 32,5 500,62 -94,03 81,2

Alocaţii 272400 529,90 529,90 276,81 -253,09 52.2 210,74 66,07 131.4
Servicii de asistenta parentala profesionista 354,30 354,50 209,61 -144,89 59,1 141,13 68,48 148,5
Casa de copii de tip familial 175,40 175,40 67,20 -108,20 38,3 69,61 -2,41 96,5

Compensaţii 272500 1 654,40 1 671,90 1 135,25 -536,65 67.9 1 044,92 90,33 108.6
Compensaţia pentru serviciile de transport 782,10 787,60 399,25 -388,35 50,7 392,92 6,33 101,6
Tineri specialişti 80,30 80,30 -80,30 0,0 0,00 0,00 -

Compensaţii băneşti pentru personalul 
didactice 792,00 792,00 724,00 -68,00 91,4 652,00 72,00 111,0
Compensarea cheltuielilor pentru conectarea la 
conducata de gaze naturale în conformitate cu 
prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1255/2007 0,00 12,00 12,00 100,00 100,0 0,00 12,00

Ajutoare băneşti 272600 847,70 972,50 358,50 -614,00 36.9 430,77 -72,27 83.2
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu 
copii 632,50 637,00 174,00 -463,00 27,3 207,27 -33,27 83,9
Serviciul social de suport monetar adresat 
familiilor/persoanelor defavorizate 215,20 217,00 66,00 -151,00 30,4 55,50 10,50 118,9
Acordarea ajutoarelor unice persoanelor 
socialmente vulnerabile 118,50 118,50 0,00 100,0 168,00 -49,50 70,5

Alte prestaţii de asistenta sociala 272900 262,80 263,17 85,78 -177,39 32.6 93,91 -8,13 91.3
Acordarea prestaţiilor sociale pentru copiii 
plasaţi în serviciile sociale (bani de bilunar) 262,80 263,17 85,78 -177,39 32.6 93,91 -8,13 91.3
Prestaţii sociale ale angajatorilor 273 267,50 303,23 150,03 -153,20 49.5 101,77 48,26 147.4
Indemnizaţii la incetarea acţiunii contractului 
de munca 273200 55,00 69,11 58,56 -10,55 84.7 13,58 44,98 >200
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporara de 
munca achitate din mijloacele financiare ale 
angajatorului 273500 212,50 234,12 91,47 -142,65 39.1 80,35 11,12 113.8
Achitarea indemnizaţiei alesului local la 
expirarea mandatului 273600 _ _ _ _ - 7,84 -7,84 -

ALTE CHELTUIELI



Pentru ”Alte cheltuieli” au fost prevăzute 720,56 mii lei, cheltuielile executate se cifrează la suma 
de 167,92 mii lei sau 23,3 la sută din planul precizat pentru anul în gestiune. în suma cheltuielilor 
executate 48,1% constituie indemnizaţiile aleşilor locali pentru participare la şedinţele Consiliului 
raional (80,84 mii lei), 51,7% reprezintă alte cheltuieli executate în baza de contracte cu persoane fizice 
achitate pentru efectuarea unor lucrări în baza de contract prestări servicii, după cum urmează:

mii lei

Denumirea Aprobat Precizat Executat
.. ■ ; ■ ■■ Executat faţă 

de precizate %

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 661,00 508,76 86,84 17 t17,1
Orchestra de muzica populara "Rapsozii" Cimislia 95,60 95,60 8,29 8,7
Fanfara Cimislia 367,20 367,20 58,65 16,0
Tabara de odihna pentru copii 198,20 11,00 5,59 50,8
Aparatul Preşedintelui Raionului Cimislia - 20,66 - 0,0
Gimnaziul Cenac - 14,31 14,31 100,0

TRANSFERURI ACORDATE ÎNTRE BUGETELE LOCALE ÎN  CADRUL UNEI UAT

Mijloace financiare alocate sub formă de transferuri de la un buget la alt buget. La capitolul dat 
au fost precizate mijloace financiare în sumă de 791,7 mii leii, executarea acestora a atins suma de 
335,1 mii lei. Repartizarea transferurilor se reflectă în tabelul de mai jos: mii lei

Denumirea Cod Precizat 
pe an

Executat
anul

curent

Executat fata de 
precizat

.

Beneficiar Destinaţia
devieri

(+/-)
in

%%
Transferuri acordate in 
cadrul bugetului public 
naţional

29 791,70 335,10 -456,60 42.3

Transferuri curente acordate 
cu destinaţie speciala intre 
bugetele locale de nivelul 2 
si bugetele locale de nivelul 
1 in cadrul unei unitati 
administrativ-teritoriale

293111 256,70 200,10 -56,60 78.0 • • v- . ■ . ' ; '• , ■ o .

293111 256,70 200,10 -56,60 78.0

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale 

de nivelul 
întîi

Alocaţii din contul Taxei de la 
cumpărarea valutei străine de 
către persoanele fizice în casele 
de schimb valutar destinate 
pentru beneficiarii Cantinelor de 
ajutor social. Finanţarea 
cheltuielilor se efectuează pe 
măsura acumulării aceste taxei

Transferuri capitale acordate 
cu destinaţie generala intre 
bugetele locale de nivelul II 
si bugetele locale de nivelul 
I in cadrul unei unitati 
administrativ-teritoriale

293141 535,00 135,00 -400,00 25.2

200,0 - -200,0 0

Primăria
Cimişlia

Contribuţia Consiliului raional 
Cimişlia la reparaţia capitală a 
complexului memorial consacrat 
ostaşilor căzuţi în al doilea 
Război Mondial

200,0 - -200,0 0

Contribuţia Consiliului raional 
Cimişlia la construcţia staţiei de 
pompare a apelor reziduale a 
parcului industrial cu conectarea 
ei la staţia orăşenească de epurare

135,0 135,0 - 100,0
Primăria
Ivanovca

Nouă

cofînanţarea proiectului „Forarea 
fîntînii arteziene”

MIJLOACE FIXE

Mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă) şi nemateriale prevăzute pentru utilizare 
pe o durată mai mare de un an indiferent de valoarea acestora. Cheltuielile aferente mijloacelor fixe 
pentru anul curent au fost precizate în sumă de 25514,54 mii lei sau 36,1 % din totalul de cheltuieli 
planificate pentru anul de gestiune şi executate în mărime de 4856,72 mii leisau 19,0% faţă de 
mijloacele preconizate. Acest capitol include cheltuieli pentru reparaţii capitale ale clădirilor-3582,17 
mii lei, procurarea maşinilor şi utilajelor -  456,38 mii lei, procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului 
de producere şi gospodăresc -  202,55 mii lei.

STOCURI DE MA TERIALE CIRCULANTE



Pentru această categorie de cheltuieli au fost planificate 8356,07 mii lei, dintre care au fost 
valorificate mijloace financiare în mărime de 2385,27 mii lei sau 28,5 la sută din mijloacele precizate 
pentru perioada de raportare.

Pentru procurarea combustibilului şi carburanţilor, cheltuielile executate au însumat 658,28 mii 
lei sau 37,2 la sută din mijloacele prevăzute pe an.

Pentru procurarea pieselor de schimb au fost executate surse în sumă de 93,45 mii lei sau 41,0% 
faţă de prevederile prevăzute.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional au 
fost planificate -  3929,0 mii lei. La situaţia din 30 iunie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 891,9 
mii lei ori 22,7 la sută din prevederile anuale. în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent se 
atestă o descreştere în mărime de 846,5 mii lei, dat fiind faptulului că începînd cu 11 martie 2020 a fost 
sistată activitatea instituţiilor de învăţămînt în legătură cu pandemia de COVID-19. Norma de 
alimentare constituie, începînd cu 1 septembrie -10,8 lei pentru elevii din clasele a I-IV-a şi 26,25 lei 
pentru un copil din grădiniţe cu vîrsta de 3-7 ani şi pentru elevii sportivi din LIS Lipoveni normele 
diferă, deci, pentru un elev sportiv din clasa a V-VIII -  46,4 lei şi pentru clasa IX-XII -  61,0 lei. 
Menţionăm că contractează servicii de alimentaţie următoarele instituţii: Liceul Teoretic “Mihai 
Eminescu” or. Cimişlia, Liceul Teoretic “Ion Creangă” or. Cimişlia, Gimnaziul “Alecsandru Puşkin” 
or. Cimişlia. Prin urmare, au fost diminuate cheltuielile care urmau să fie reflectate la categoria dată şi 
au fost executate la capitolul bunuri şi servicii.

Pentru procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare au fost executate 191,17 mii lei.
Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou- 244,45 mii 

lei.
Pentru procurarea materialelor de construcţie utilizate la reparaţiile curente a clădirilor au fost 

prevăzute în buget 413,05 mii lei, cheltuielile real efectuate pe perioada raportată au constituit 147,1 
mii lei ori 35,6 la sută din prevederile anuale.

Prin Decizia Nr. 07/06 din 20.12.2019 privind aprobarea bugetului în lectura a doua pe anul 2020 
a fost aprobată mărimea Componentei raionale în sumă de 15740,0 mii lei. Informaţia privind 
repartizarea mijloacelor alocate pe parcursul perioadei de raportare se reflectă în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr.
d/o .4 — Destinaţia repartizării alocaţiilor din componenta raionala

■Bl
ALOCAT FINANŢAT

1
Liceul teoretic ”Ion 
Creangă”, Cimişlia 
(18 caza(i)

TOTAL 699,5 121,90
întreţinerea elevilor în cămine 238,4 121,90
Compensarea cheltuielilor de transport 31,14 -

Scimbarea reţelei electrice la sediul central 250,0 -

lucrări de schimbare a pardoselei pe coridoare la etajul 2 şi 3 al 
blocului principal 180,0 _

2
Liceul teoretic ”Mihai 
Eminescu”, Cimişlia 
(30 caza(i)

TOTAL 1631,5 16630
întreţinerea elevilor în cămine 397,4 166,30
Compensarea cheltuielilor de transport 4,09 _

Lucrări de modernizare stadionului 1230 -

3
Liceul teoretic 
"Hyperion”, Gura- 
Galbenei

TOTAL 201,47 199,60
Compensarea cheltuielilor de transport 1,47 -

Schimbarea ferestrelor 200 199,60

4
Liceul Internat cu 
profil Sportiv, 
Lipoveni

TOTAL 556,58 175,70
Compensarea cheltuielilor de transport 6,58 0,60
Modernizarea stadionului 235,0 4,50
Pavarea curţii 315,0 170,60

5
Gimnaziul
”AIecsandru Puşkin”, 
Cimişlia

TOTAL 1093,95 2,75
Deficit bugetar 693,2 -

Compensarea cheltuielilor de transport 2,75 2,75
Reparaţia spatiilor sanitare 398 -

6 Gimnaziul Batir

TOTAL 502,68 0,00
Compensarea cheltuielilor de transport 2,68 -

Reparaţia ospatariei si pragului la intrare in ospatarie 300 -

Construcţia stadionului de minifotbal 200 -

7 Gimnaziul Cenac
TOTAL 7393 64,00

Deficit bugetar 124,3 -

Termoizolarea blocului si schimbarea ferestrelor (64,0 mii lei) 615,0 64,00

8 Gimnaziul Grădişte
TOTAL 6183 0,00

Deficit bugetar 374,3 -



Compensarea cheltuielilor de transport 3,24 -
Reparaţia pardoselei in sălile de clasa 241 -

9 Gimnaziul Hirtop
TOTAL 234,7 108,60

Compensarea cheltuielilor de transport 2,7 -
Scimbarea uşilor interior si pardoselei pe coridor 232 108,60

10 Gimnaziul Iaipugeni
TOTAL 8243 0,00

Deficit bugetar 699,3 -
Lucrări de pavare a curţii 125,0 -

11 Gimnaziul Javgur
TOTAL 556,8 0,00

Deficit bugetar 376,8 -

Reparaţia ospatariei 180,0 -

12 Gimnaziul Porumbrei

TOTAL 3773 299,50
Deficit bugetar 75,9 -
Compensarea cheltuielilor de transport 1,3 1,30
Evacuarea apelor fluviale si pavarea teritoriului 203,6 203,60
Proiectarea Gazificarii instituţiei 96,4 94,60

13 Gimnaziul Ştefan cel 
Mare, Mihailovca

TOTAL 855,67 41,90
Compensarea cheltuielilor de transport 5,67 -
Reparaţie capitala a acoperişului 789,0 -
Construcţia a 2 haznale pentru depozitarea apelor reziduale 61,0 41,90

14 Gimnaziul Sergiu 
Coipan, Selemet

TOTAL 852,6 130
Compensarea cheltuielilor de transport 2,6 1,20
Gazificarea instituţiei 850,0 -

15 Gimnaziul Sagaidac

TOTAL 888,2 0,00
Deficit bugetar 287,3 -
Compensarea cheltuielilor de transport 0,9 -
Gazificarea instituţiei si reparaţia exteriorului clădirii 600,0 -

16 Gimnaziul Satul Nou

TOTAL 1000,2 16437
Deficit bugetar 500,0 -
Compensarea cheltuielilor de transport 0,17 0,17
Reparaţia acoperişului 500,0 164,40

17 Gimnaziul Troiţcoe

TOTAL 742,83 030
Deficit bugetar 507,3 -
Compensarea cheltuielilor de transport 0,53 0,30
Reparaţia cazangeriei 235 -

18
Şcoală primară- 
grădiniţă Ciucur - 
Mingir

TOTAL 45233 330
Deficit bugetar 383,3 -
Compensarea cheltuielilor de transport 6,93 3,20
Schimbarea pardoselei 62,0 -

19 Şcoală primară 
grădinifă Codreni

TOTAL 315,7 -
Deficit bugetar 315,7 -

20 Direcţia Învăţămînt 
General (815 copii)

TOTAL 25953 934,10
Procurarea laptop pentru clasele I 170,0 -
Transportarea elevilor 2359,3 934,10
Procurarea termeometrelor cu infraroşu non-contact pentru instituţiile 
de învăţămînt 66,0 -

TOTAL
REPARTIZAT •: ': 157393

2283,6

APROBAT 15740,0

NEDISTRIBLTT 0,75

Repartizînd alocaţiile distribuite din componenta raională după anumite obiective, finanţarea 
acestora se v-a reflecta după cum urmează: mii lei

Indicatori Alocat Finanţat Nefinantat
Reparaţii capitale, modernizare 8098,0 1051,8 7046,2
Compensarea cheltuielilor Ia transport 72,8 932 63,2

Procurarea tehnicii de calcul 170,0 0,0 170,0

Transportarea elevilor 2359,3 934,1 1425,2

Acoperirea deficitului bugetar 4337,4 0 4337,4

întreţinerea elevilor în cămine 635,8 28830 347,6
Procurarea termeometrelor cu infraroşu non-contact pentru instituţiile de 
învăţămînt 66,0 0,0 66,0

Total 157393 2283,6 13455,6

Şefa Direcţie finanţe Olga GORBAN


