
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
PROIECT 

D E C I Z I E  
Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2020 
 

cu privire la aprobarea bugetului raional 

 pentru anul 2021 în lectura a doua 
 

În conformitate cu: 
- art. 19, art.43 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală; 
- art. 21 din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale; 
- art.24, 55 din Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale, 
- art. 47 şi 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile 

de stat şi recreditarea de stat,  
- art.24 alin.3 din Legea cu privire la statutul alesului local nr.768/2000,  
- Hotărîra Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev 

a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor 
publice locale de nivelul al doilea,  

- circulara nr.06/2-07 din 25 septembrie 2020 cu privire la elaborarea proiectelor 
bugetelor locale pentru anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2023,  

- ordinul ministrului finanţelor nr. 208/2015 privind clasificaţia bugetară,  
- prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015,  
Consiliul Raional Cimişlia, 
 

DECIDE: 
 

1. Se aprobă: 
1.1 Bugetul raional Cimişlia pe anul 2021 la partea de venituri în sumă de 154372,5 mii 

lei, la partea de cheltuieli în sumă de 161396,0 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă 
de 7023,5 mii lei, sursa de finanțare - soldul de mijloace bănești format la 01 ianuarie 
2021. Plafonul datoriei interne constituie 2855,9 mii lei, sursa de finanțare - veniturile 
proprii formate în bugetul raional; 

1.2 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Cimişlia se 
prezintă în anexa nr.1; 

1.3 Componența veniturilor bugetului raional Cimișlia, anexa nr. 2; 
1.4 Resursele și cheltuielile bugetului raional Cimișlia conform clasificației funcționale și 

pe programe, anexa nr. 3; 
1.5 Transferurile de la alte bugete către bugetul raional Cimișlia, anexa nr. 4; 
1.6 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile 

publice finanţate de la bugetul raional, anexa nr. 5; 
1.7 Resursele colectate preconizate spre încasare de către instituțiile publice finanțate de 

la bugetul raional, anexa nr. 6; 
1.8 Sinteza alocaţiilor, inclusiv componenta raională și resurse colectate, pentru instituţiile 

de învăţămînt primar şi secundar finanţate din bugetul raional Cimişlia, anexa nr. 7; 
1.8.1 Cuantumul componentei raionale se stabilește în sumă de 16101,2 mii lei, dintre 

care pentru transportarea elevilor – 2333,7 mii lei, întreținerea elevilor în cămine 



517,0 mii lei, acoperirea deficitului bugetar – 4778,0 mii lei, cheltuieli capitale – 
2000,0 mii lei. Componenta nedistribuită – 6472,5 mii lei; 

1.8.2 Repartizarea alocațiilor din fondul pentru educația incluzivă incluse în bugetele 
instituțiilor de învățămînt estimate în baza de cost standart per elev, se stabileşte 
în sumă de 1602,2 mii lei, anexa 7a; 

1.9 Efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile bugetare finanţate din bugetul 
raional, anexa nr.8; 

1.10 Repartizarea alocațiilor pentru Bugetul direcției învățămînt general, inclusiv transfer 
cu destinație specială pentru învățămînt, anexa nr. 9 și este destinat pentru 2011 fete 

și 2077 băieți; 
1.10.1 Cuantumul compensațiilor bănești a cadrelor didactice se stabilește în sumă de 

788,0 mii lei, anexa nr.9 a; 
1.11 Repartizarea alocațiilor pentru Bugetul direcției asistență socială și protecție a 

familiei, inclusiv transferul cu destinație specială pentru asistența socială, anexa nr. 

10; 
1.11.1 Repartizarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a populației (taxa la 

cumpărarea valutei străine) pentru cantinele de ajutor social, se stabilește în sumă 
de 110, mii lei, anexa nr.10a; 

1.12 Repartizarea alocațiilor bugetare pe instituțiile și activitățile din subordinea Secției 
cultură, tineret și sport, anexa nr. 11; 
1.12.1 Calendarul activităților culturale, anexa nr. 11a; 
1.12.2 Calendarul acțiunilor sportive, anexa nr. 11b; 
1.12.3 Calendarul activităților pentru tineret, anexa nr.11c; 

1.13 Programul anual al împrumuturilor, anexa nr. 12; 
1.14 Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru infrastructura 

drumurilor locale se estimează în sumă de 9772,9 mii lei, anexa nr. 13; 
1.15 Normele de deservire cu transport de serviciu, limită a autoturismelor, parcursul 

limită, anexa nr. 14; 
1.16 Cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional se stabilește în sumă de 300,0 

mii lei. Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă al Consiliului raional 
Cimișlia şi utilizarea mijloacelor acestuia, anexa nr.15; 

1.17 Repartizarea cheltuielilor pentru investiții capitale pentru anul 2021, anexa nr. 16. 
2. Determinarea cuantumului minim al chiriei bunuri proprietate publică se va estima 

conform anexei publicate în Legea bugetului de stat pe anul 2021. 
3. Cuantumul mijloacelor pentru întreținerea IP Incubatorul de Afaceri se estimează în 

sumă de 100,0 mii lei. 
4. Cuantumul mijloacelor pentru întreținerea IM “SERVCOM” Cimișlia se estimează în 

sumă de 200,0 mii lei. 
5. Cuantumul mijloacelor pentru servicii de presa se estimează în sumă de 100,0 mii lei. 
6. Cuantumul mijloacelor pentru servicii de televiziune se estimează în sumă de 100,0 

mii lei. 
7. Cheltuielile aferente acordării indemnizaţiei pentru fiecare zi de participare a 

consilierului la şedinţele Consiliului raional se stabilește în mărime de 500 lei, 
conform Legii cu privire la statutul alesului local nr. 768-XIV din 10.02.2000. 
Cuantumul indemnizației se micșorează cu 50 % dacă consilierul, fără motive 
întemeiate, nu a participat la comisiile consultative de specialitate al cărei membru 
este, care s-a desfășurat înainte de ședința planificată a Consiliului. 

8. Cheltuielile aferente delegării în străinătate a președintelui raionului, 
vicepreședinților se efectuează în limita surselor financiare alocate pentru cheltuielile 
respective în anul bugetar 2021; 



9. Instituţiile bugetare sînt responsabile pentru asumarea, achitarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor, în conformitate cu legislaţia care reglementează achiziţiile publice şi cu 
alte acte normative.  Asumarea angajamentelor de către instituţiile bugetare se permite 
doar în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare, luînd în considerare datoriile 
înregistrate la finele anului precedent. 
      Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de pînă la trei ani 
pentru obiectele de investiţii capitale, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop 
pe anii respectivi. Valoarea angajamentelor multianuale se ajustează anual în 
corespundere cu alocaţiile bugetare aprobate în acest scop pe anul bugetar respectiv. 
       Instituţiile bugetare sînt obligate să revadă relaţiile contractuale cu furnizorii de 
mărfuri şi servicii şi să reducă cheltuielile dacă pe parcursul anului bugetar alocaţiile 
bugetare au fost diminuate ca urmare a modificării bugetului. 
       Se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu 
efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și 
lucrărilor, cu excepția: 
a) lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută 

din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și 
procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate 
între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor 
plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune; 

b) mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile 
publice. 

10. Instituţiile bugetare vor utiliza conform normelor legale transferurile cu destinație 
specială alocate de la bugetul de stat. 

11. Instituţiile bugetare vor efectua plăţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate numai după 
stingerea datoriilor cu termen de achitare expirat. 

12. Finanţarea cheltuielilor se vor efectua cu respectarea următoarelor priorităţi: 
a) onorarea angajamentelor de deservire a unităţilor administrativ-teritoriale;  
b) cheltuielile de personal, de achitare a indemnizaţiilor, a compensaţiilor, a 

alocaţiilor şi a ajutoarelor sociale;  
c) cheltuielile pentru resursele termoenergetice; 
d) cheltuielile din fondul de rezervă. 

 Plăţile legate de serviciul datoriei, inclusiv pentru obligaţiunile provenite din 
acordarea garanţiilor, se efectuează în termenele şi în condiţiile angajamentelor asumate, 
indiferent de suma aprobată în buget pentru acest scop. 
 Toate plăţile executate pînă la data încheierii anului bugetar, indiferent de perioada 
pentru care acestea se efectuează, se înregistrează şi se reflectă în evidenţa contabilă ca 
plăţi ale anului bugetar current. 
        Instituțiile publice  vor alimenta  elevii care frecventează  clasa cu program 
prelungit,  elevii din clasa V-XII din familii socialmente vulnerabile, din contul 
economiei formate la alimentația elevilor. 
 Datoriile instituţiilor bugetare din anii precedenţi se achită de către acestea din 
contul şi în limita bugetelor instituţiilor respective aprobate pe anul bugetar curent. 

13. Conducătorii instituțiilor bugetare vor asigura: 
 procesul de dezagregare a indicilor bugetari aprobați pentru anul 2020 și de 

operare a modificărilor pe parcursul anului bugetar conform competenței; 
 legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate; 
 contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii 

privind achiziții publice; 
 raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței; 



 planificarea și desfășurarea activităților ce țin de dezvoltarea sistemului de 
management financiar și control al subdiviziunii în conformitate cu prevederile 
Legii nr.229 din 23.10.2010 privind controlul financiar public intern. 

14. Dna Olga Gorban, şef al Direcţiei finanţe, va analiza sistematic executarea bugetului 
raional şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea 
disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar. 

15. Se autorizează dl Mihail Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, în calitate de 
administrator de buget: 
 să redistribuie alocațiile bugetare între categoriile economice la nivelul doi (k2) 

de agregare în cadrul unei instituții fără majorarea cheltuielilor de personal și fără 
modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare, 
precum și oricare altele autorizate prin decizia bugetară anuală; 

 să redistribuie mijloacele financiare aprobate în cadrul unei și aceleiași grupe 
principale de cheltuieli; 

 să redistribuie mijloacele financiare între instituțiile bugetare din subordine în 
cadrul unui subprogram, cu respectarea limitelor stabilite de administratorul de 
buget; 

 să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile 
repartizate prin decizia Consiliului raional din fondul de rezervă, precum şi 
transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, 
repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat; 

16. Se stabileşte că rapoartele de performanţă vor fi prezentate de către instituţiile 
bugetare (Org2) subdiviziunilor structurale (Org1i) pentru analiza şi întocmirea 
rapoartelor generalizate la nivel de subprogram cu evaluarea indicatorilor de rezultat, 
după care se prezintă administratorului de buget pentru a fi raportate în cadrul 
şedinţei Consiliului raional. 

17. Anexele 1 – 16 fac parte integrală a deciziei bugetare anuale. 
18. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

preşedintele raionului. 
19. 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 
 

Secretarul Consiliului  Gheorghe Netedu 

 
Coordonat:        Mihail Olărescu, președintele raionului 
 
Avizat:         Gheorghe Netedu, secretarul consiliului 
 
                                                                                                                 Tamara Ciubotaru, șefă-interimară, SAP 

 
Proiect elaborat de:       Olga Gorban, șef, Direcția Finanțe 
 
 
 

http://www.raioncimislia.md/
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