
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
DECI ZI E

Nr.ZjjjU
din ̂ 5 " Q $  2020

cu privire la modificarea bugetului raional 
aprobat pentru anul 2020

A

In 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 şi cheltuieli, cu necesităţile de diminuare a 
bugetului la partea de venituri şi cheltuieli, cît şi de efectuare a unor cheltuieli neprevăzute, 
Consiliul raional Cimişlia

DECIDE:

1. A aproba majorarea bugetului raional aprobat pentru anul 2020 la partea de venituri şi 
cheltuieli, cu 203,79 mii lei, după cum urmează:

-192,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinaţie specialăde la bugetul de stat 
pentru asigurarea şi asistenţa socială, destinate pentru acordarea indemnizaţiilor unice 
angajaţilor infectaţi cu COVID-19 ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale, ai 
instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă 
prespitalicească şi de asistenţă medicală primară din raionul Cimişlia;

-11,79 mii lei, IP Gimnaziul „Tudor Strişcă” s. Satul Nou, pentru alimentarea elevilor 
din familiile social-vulnerabile, alocaţi de adminstraţia s. Satul Nou.

2. A aproba diminuarea bugetului la partea de venituri şi cheltuieli, în mărime de 151,0 mii 
lei, inclusiv:

-1,0 mii lei, donaţii externe neacumulate destinate prevenirii, diminuării şi combaterii 
consecinţelor pandemiei de COVID-19, .

-150,0 mii lei,servicii cu plată neacumulate de la realizarea foilor de odihnă la Tabăra de 
odihnă pentru copii „Izvoraş” din s. Zloţi;

3. A aproba redistribuirea veniturilor în sumă de 15,0 mii lei, de la compartimentul ”încasări 
de la prestarea serviciilor cit p la tă” la ’ Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 
public”, spre acumulare la Tabăra de odihnă şi întremarea sănătăţii a copiilor şi 
adolescenţilor ’Tzvoraş” s.Zloţi.



4. A aproba reorientarea alocaţiilor bugetare de la un program la altul în cadrul aceleiaşi 
grupe funcţionale FI „Protecţie socială” pentru serviciile/subdiviziunile din subordinea 
Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei:

-în  sumă de 13,7 mii lei, de la P1P2„Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi”, 
Serviciul asistenţă socială la domiciliu, cu redirecţionare 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 redirecţionare către P1P2„Politici şi 
management în domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale”, Aparatul 
administrativ, destinate iluminatului stradal pe lîngă sediul Direcţiei Asistenţă Socială 
şi Protecţie a Familiei;

- în sumă de 361,6 mii lei de la P1P2 pro tecţie  a familiei şi copilului” (192,6 mii lei), 
P1P2 „Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi” (169,0 mii lei) cu redirecţionare 
către P1P2 „Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii şi protecţiei 
sociale”, destinate procurării şi înmatriculării unui automobil de serviciu (196,6 mii 
lei), a tehnicii de calcul şi de birou (121,6 mii lei), procurarea şi instalarea unui sistem 
de supraveghere video (28,2 mii lei) şi procurarea unui climatizator (15,2 mii lei).

5. A aproba reorientarea alocaţiilor bugetare de la un articol la altul în cadrul aceleiaşi grupe 
funcţionale FI „Protecţie socială” şi aceluiaşi program P1P2 „Politici şi management în 
domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale ” pentru Aparatul administrativ al 
Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, în sumă de 24,5 mii lei, destinate pentru 
procurarea tehnicii de calcul şi de birou;

6. A aproba reorientarea alocaţiilor bugetare în cadrul aceleiaşi grupe funcţionale 
F I„Învăţămînt” pentru instituţiile din subordinea Direcţiei Învăţămînt General, în sumă 
de 129,0 mii lei, cu redirecţionare către Tabăra de odihnă şi întremarea sănătăţii a copiilor 
şi adolescenţilor ”Izvoraş” s.Zloţi pentru implementarea proiectului “Modernizarea 
blocului locativ al Taberei de odihnă şi întremarea sănătăţii pentru copii “Izvoraş ” din s. 
Zloţi”, după cum urmează:

-de la un program la altul P1P2 „învăţămînt gimnazial” (12,0 mii lei) şi P1P2 
„ Curriculum ” (73,9 mii lei);

A

- de la o instituţie la alta de la Aparatul administrativ al Direcţiei învăţămînt General (43,1 
mii lei).

7. A aproba reorientarea alocaţiilor bugetare în cadrul aceleiaşi grupe funcţionale 
FI „Învăţămînt” şi de la o instituţiei la alta, în sumă de 190,8 mii lei, de la Şcoala de arte 
or. Cimişlia cu redirecţionare către Centrul raional de Creaţie a Copiilor şi Adolcenţilor 
Cimişlia, în scopul acoperirii deficitului bugetar pe anul 2020.

8. A aproba în redacţie 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. Instituţiile publice, întreprinderile vor asigura legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi 
prezentarea în termene proxime (maximum o lună), după primirea mijloacelor financiare 
din contul bugetului raional, a confirmării utilizării mijloacelor conform destinaţiei cu 
prezentarea documentelor justificative.

11. Direcţia Finanţe v-a efectua remanierile în bugetul raional, conform prevederilor prezentei 
decizii.



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

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

Preşedintele şedinţei ___________________

Avizat:

Coordonat:

Contrasemnei 
Secretarul consi

Gheorghe Netedu, secretarul consiliului

Mihail Olărescu, preşedintele raionului

Tamara Ciubotaru, şefâ-interimară, SAP

Gheorghe Netedu

Proiect elaborat de: Olga Gorban, şefa Direcţiei Finanţe

http://www.raioncimislia.md


Anexă
la decizia Consiliului raional 

nr. OS din £5. 09.2020

Anexa nr. 13 
la decizia Consiliului raional 

nr.07/06 din 20.12.2019

Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru infrastrustura drumurilor
locale

N r.
d/o

Denumirea lucrărilor Suma, mii lei

1 Lucrări de întreţinere a drumurilor locale 4 453,70
2 Lucrări de reparaţie a drumurilor locale: 11 437,30

inclusiv:
C o n trib u ţia  C o n s iliu lu i ra io n a l la  s tr- la  S u v eran ită ţii (c o n e x iu n e a  str. 
S u v eran ită ţii cu  str. N . lo rg a . R3 or. C im islia )

1 2 0 0 ,0 0

L 5 5 3 .R 2 6 -B a tîr-C iu fle ş ti 1 2 7 8 ,1 0

L555 D ru m  de  acces  sp re  s. lv a n o v c a N o u ă 2 9 7 ,4 0

L 557  L ip o v e n i-M u n te n i 2 3 9 ,5 0

L 558 R 3 -H îr to p -Ia lp u g 2 8 4 ,1 0

L558.1 D ru m  d e  acces  sp re  s. P risa c a 190,90

L 559.1  G ra d iş te -C o ş ta n g a lia 1 3 9 6 ,30

L 560 D ru m  d e  acces  sp re  s. S u rie  p r in  S atu l N ou 1 150,60

L 563-G  125 d ru m  de  acces  sp re  s. D im itro v c a 2 5 9 ,9 0

L565 G 125 D ru m  de  acces  sp re  s. C en ac 5 1 2 ,00

D ru m  de acces  sp re  s. Ia lp u je n i 1 134,20

D rum  de acces  sp re  s. J a v g u r 9 7 4 ,8 0

D rum  de acces  sp re  s. T o p a la 1 0 9 3 ,30

D ru m  de acces  sp re  g ră d in iţa  „ S c u f iţa  R o ş ie "  or. C im iş lia 1 0 2 6 ,20

4 0 0 ,0 0

3 Lucrări de iluminare stradală a trecerilor pietonale 240,00
4 Lucrări de proiectare 150,00
5 întreţinerea personalului de supraveghere tehnică 120,00

TOTAL 16 401,00

Şefa Direcţiei Finanţe Olga Gorban



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 şi nr. 654din 26.08.2020 cu privire la alocarea mijlaocelor financiare, au fost 
alocate 192,0 mii lei, mijlaoce destinate pentru acordarea indemnizaţiilor unice angajaţilor 
infectaţi cu COVID-19 ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale, ai instituţiilor medico-sanitare 
publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi de asistenţă medicală 
primară din raionul Cimişlia. în baza deciziei Consiliului local Satul Nou au fost alocate 
gimnaziului „Tudor Strişcă” s.Satul Nou, 11,79 mii lei, mijloace destinate pentru alimentarea 
elevilor din familii social-vulnerabile.

Se propune:
- diminuarea bugetului la partea de venituri şi cheltuieli: donaţii externe neacumulate 

destinate prevenirii, diminuării şi combaterii consecinţelor pandemiei de COVID-19 (1,0 
mii lei) şi servicii cu plată neacumulatede la realizarea foilor de odihnă la Tabăra de odihnă 
şi întremarea sănătăţii a copiilor şi adolescenţilor ”Izvoraş” s.Zloţi, în legătură cu pandemia 
de COVID-19 (150,0 mii lei);

- redistribuirea veniturilor în sumă de 15,0 mii lei, de la compartimentul ”încasări de la 
prestarea serviciilor cu p la tă” la ”Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 
public ”, compensarea cheltuielilor pentru consumul energiei electrice de către operatorul 
economic care efectuează lucrări de reparaţia capitală la Tabăra de odihnă şi întremarea 
sănătăţii a copiilor şi adolescenţilor ”Izvoraş” s.Zloţi.

în baza demersurilor Direcţiei Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei, se propune 
reorientarea alocaţiilor bugetare de la un program la altul, de la o instituţie la alta în cadrul 
aceleiaşi grupe funcţionale în scopul iluminatului stradal pe lîngă sediu (40,0 mii lei), acoperirii 
cheltuielilor de personal (13,7 mii lei), procurării tehnicii de calul şi de birou (146,1 mii lei) şi 
procurarea şi înmatricularea unui automobil de serviciu (196,6 mii lei), procurarea şi instalarea 
unui sistem de supraveghere video (28,2 mii lei) şi procurarea unui climatizator (15,2 mii lei). 

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

Denumirea

Indicatori in
cadrulaceleiaşiin 
stituţii de la un 
articol la altul 

(mii lei)

in
cadrulaceluiaşi 

program şi de la 
o instituţie la 
alta (mii lei)

de la un program 
la altulşi de la o 
instituţie la alta 

(mii lei)

Subpr
ogram
P1-P2

Activit 
atea P3

D irecţia  A sisten ta  A ocia la  si 
P rotecţia  F am ilie i C im işlia

A paratu l ad m in istra tiv 9001 00005 -24 ,50 + 40 ,0 +386,1
P rotecţia  socia la  a p ersoan elor  cu  
d izab ilita ti 9010 “53j7 -169 ,0

Serviciul de îngrijire socială la 
domiciliu 9010 00268 -53,7 -169,0

P rotecţie  a fam ilie i s i a  cop iilor 9006 • + 13,7 -192 ,6
Casa de copii de tip fam ilia l 
Cimişlia 9006 00327 +13,7
Centru de protecţie a familiei 
Cimişlia 9006 00348 -37,0
Servicii de asistenta parentală 
profesionista 9006 00284 -155,6

Şefa Direcţiei finanţe Olga GORBAN


