
 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

                                     
                                                                                                                                   PROIECT 

D E C I Z I E  

nr. ___ /___ 

din ___ _________ 2020                                                                                      

       

cu privire la modificarea Deciziei 01/09 din 06.03.20 cu 

privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională 

 

În conformitate cu: 

- art. 43 din Legea nr. 436/ 2006 privind administrația publică locală,  

- Legea nr. 397/ 2003 privind finanțele publice locale,  

- Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale,  

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasificația bugetară, 

modificat prin Ordinul  nr. 75 din 15-06-2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare,  

- Ordinul ministrului finanțelor  nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea 

Setului metodologic privind  elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, modificat prin 

Ordinul Nr. 149 din 19-12-2017 cu privire la modificarea Raportului de performanță, 

aprobat  prin Ordinul nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic 

privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului ,  

- HG.nr. 868 din 08.10.2014 cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elev. 

     Avînd ca scop asigurarea bunei funcționări a instituțiilor de învățământ și ținînd cont de 

demersurile venite de la instituțiile publice din raion, Consiliul Raional Cimișlia 

 

                                                              DECIDE: 

 

     1.Se modifică Decizia 01/09 din 06.03.20 Cu privire la repartizarea surselor financiare din 

componenta raională, după cum urmează: 

   a) Instituția Publică „Gimnaziul ”Sergiu Coipan”din s. Selemet, r-nul Cimișlia” 

    -  724.350 lei, pentru lucrări de gazificare a instituției; 

    -  125.650 lei, pentru lucrări de reparație curentă a cladirii instituției. 

   b) Instituția Publică „Gimnaziul ”Ștefan cel Mare„ din s. Mihailovca, r-nul Cimișlia” 

     -  767.485 lei, pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului; 

     -  82.515 lei, lucrări de construcție a 2(două) naznale pentru depozitarea apelor reziduale. 

  c) Instituția Publică „Gimnaziul ”Alexandr Pușkin” din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia” 

     -  330.512 lei, pentru lucrări de reparație a exteriorului clădirii și a spațiilor sanitare 

     -  8.000 lei, pentru procurarea boilelor electrice în spațiile sanitare; 

     -  59.488 lei, pentru procurarea și instalarea ușilor. 

     2.Direcția Finanțe va efectua modificări în bugetul raional conform prevederilor prezentei 

decizii. 



     3.Direcţia Învăţământ General Cimișlia va monitoriza utilizarea surselor financiare conform 

destinaţiei. 

     4.Executorul secundar de buget va utiliza sursele alocate conform destinaţiei din prezenta 

decizie.  

     5.Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare  pe pagina web a Consiliului Raional 

Cimișlia. și prin includere in Registrul de stat al actelor locale. 

                 

Preşedintele şedinţei   

                

                     Contrasemnat: 

               Secretarul consiliului                                         Gheorghe Netedu  

 

      Coordonat de:              

Președintele raionului, Mihail Olărescu                                               _________________ 

Avizat de: 

Vicepreședinte al raionului, Polina Jucovscaia                                    _________________ 

Secretarul consiliului, Gheorghe Netedu                                             _________________                                                                                                                            

Sefă, Directia finante, Olga Gorban                                                     _________________ 

Șefă interimar, SAP, Tamara Ciubotaru                                               __________________                                                                                                                                                                                     

Proiect elaborat de:   

Șef  Direcţie Invăţământ General Cimișlia, Popescu Mihail                __________________                     

 

 

 

 

 

 

                                                                     Notă  informativă 

 

la proiectul deciziei nr.      /         din_________________ 2020. 

 

 

cu privire la modificarea deciziei 01/09 din 06.03.20 Cu 

privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională 
 

 

  Țînînd cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea și utilizarea mijloacelor 

financiare din componenta unității administrativ teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

868 din 08 octombrie 2014 anexa nr.2, pentru buna pregătire a instituțiilor de învățământ către 

noul an școlar 2020-2021, în baza demersurilor și devizelor de cheltuieli prezentate de către 

managerii instituțiilor s-a propus distribuirea mijloacelor financiare în sumă de 850.0 mii lei către 

Instituția Publică Gimnaziul ”Sergiu Coipan”din s. Selemet, r-nul Cimișlia, pentru lucrări de 

gazificare a instituției prin Decizia 01/09 din 06.03.2020 a Consiliului raional Cimișlia. 

   Ca urmare a procesului de achiziții publice efectuate ce către Instituția Publică 

Gimnaziul”Sergiu Coipan„ din s.Selemet valoarea lucrărilor de gazificare a instituției constituie 

suma de 724.350 lei. 

    Direcția Instituției Publice Gimnaziul”Sergiu Coipan„ din s.Selemet solicită acordul 

Consiliului raional Cimișlia de a permite folosirea sumei rămase de 125.650 lei să fie falorificată 

pentru lucrări de reparații curente a clădirii instituției. 

Instituția Publică Gimnaziul”Ștefan cel Mare„ din s. Mihailovca, r-nul Cimișlia 



    767.485 lei, pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului; 

      82.515 lei, lucrări de construcție a 2(două) naznale pentru depozitarea apelor reziduale. 

Instituția Publică Gimnaziul ”Alexandr Pușkin” din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia 

    330.512 lei,pentru lucrări de reparație a exteriorului clădirii,lucrări de reparație 

                    a spațiilor sanitare 

      8.000 lei, pentru procurarea boilelor electrice în spațiile sanitare; 

    59.488 lei, pentru procurarea și instalarea ușilor. 

 

     Direcția Învățământ General Cimișlia susține și solicită Consiliul Raional de a aproba pozitiv 

proiectul de decizie. 

                

 

                  Șeful  Direcției Învățământ General Cimișlia                                Popescu Mihail 
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