
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C IZIE Nr. 05/04

din 25 septembrie 2020

cu privire la modificarea Deciziei 01109 din 06.03.20 cu

privire la repartizarea surselor financiare din componenta raionali

in conformitate cu:

- art. 43 din Legea nr.43612006 privind administra(ia public5 localS,

- Legea nr. 3971 2003 privind finanfele publice locale,

- Legea nr. l8ll20l4 finanfelor publice qi responsabilitAtii bugetar-fiscale,
- Ordinul ministrului finanfelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasificafia

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

Clasifi cafiei bugetare,

- Ordinul ministrului finan{elor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la
aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea Ei modificarea

bugetului, modificat prin Ordinul Nr. 149 din 19-12-2017 cu privire la modificarea

Raportului de performanfd, aprobat prin Ordinul nr.209 din24.12.2015 cu privire
la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea

bugetului,
- Hot[rirea guvernului nr. 868 din 08.10.2014 cu privire la finanlareainbazd de cost

standard per elev.

Avind ca scop asigurarea bunei funcfionlri a instituliilor de invlf[m6nt Ei finind cont

de demersurile venite de la institutiile publice din raion, Consiliul Raional Cimiglia

DECIDE:

I . Se modifrcd,Decizia 01/09 din 06.03.20 Cu privire la repartizarea surselor financiare

din componenta raionald, dupd cum urmeazd:

1.1 In pct.2:

a) textul, ,,850,0 mii lei, IP Gm. ,,S.Coipan" Selemet, pentru lucrdri de gazificare a

instituliei", se inlocuieEte cu textul,

- ,,850,0 mii lei, IP ,,Gimnaziul ,,Sergiu Coipan" din s. Selemet, r-nul Cimiqlia" pentru

lucr[ri de gazificare a instituliei - 724.350 lei, pentru lucrdri de reparafie curenti a cladirii

institufiei - 125.650 lei".

b) textul, ,,850,0 mii lei,IP Gm. "$tefan cel Mare,, din s. Mihailovca, pentru lucrlri de

reparafii capitale a acoperiqului 789 mii lei, lucr[ri de construcfie a 2 (douA) haznale pentru

depozitarea apelor reziduale - 6l mii lei", se inlocuie;te cu textul,
- ,,850,0 mii lei, IP ,,Gimnaziul "$tefan cel Mare,, din s. Mihailovca, r-nul Cimiqlia,

pentru lucrlri de reparafie capitald a acoperiqdui -767.485 lei, pentru lucrlri de construcfie

a 2 (doud) haznale pentru depozitarea apelor reziduale - 82.515 lei".



c) textul, ,,398,0 mii lei, IP GM "A.Puqkin" cimiqlia, pentru lucrari de reparafie a

exteriorului cladirii, lucrari de reparafii a spafiilor sanitare", se inlocuieqte cu textul;

- ,,398,0 mii lei IP ,,Gimnaziul "Alexandr PuEkin" din or. cimiqlia, r-nul cimiqlia",

pentru lucr[ri d. ,.puru1ie a exteriorului cladirii gi a spaliilor sanitare - 330.5 12lei, pentru

iro.uru..u boilelor electrice in spa{iile sanitare - 8.000 lei, pentru procurarea qi instalarea

uqilor - 59.488 lei".

2. Direcfia Finan{e va

prezentei decizii.

3. Direc[ia Inv6{6mdnt

conform destinafiei.

4. Executorii secundari

prezenta decizie.

5. Prezenta decizie

raional Cimiqlia qi Prin

efectua modificdri in bugetul raional conform prevederilor

General CimiElia va monitoriza utilizarea surselor financiare

de buget vor utiliza sursele alocate conform destina{iei din

se aduce la cunoqtinla prin publicare pe pagina web a consiliului

includere in Registrul de stat al or locale.
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