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cu privire la modificarea bugetului raional

aprobat pentru anul 2020

in conformitate cu:

- art. 4 alin. 2 clin Legea rr.43512006 privind descentralizarea administrativl;

- art. 43 clin Legea nr.43612006 privind administralia publica locald,

- Legea m'.39712003 privind finanfele publice locale;

- Legea nr. l8ll2Ol4 firranlelor publice Ei responsabilititii bugetar-fiscale:

- Ordilul rninish'ului finarr(elor rrr. 20tl din24.12.2015 privrrrd clasificalia bugetar[:

- Orclinul ministrului finanlelor nr'. 209 din 24 decenrbrie 2015 cu privire la aprobarea

Setului ntetodologic privind elaborarea, aprobarea gi rnodificarea bugetului;

- Decizia consiliului raional nr'.07106 din 20 decernbrie 2019 cu privire la aprobarea

bugetului raional pe anul 2020itt lectura a doua;

- Hotararea Guvemului nr. 895 din l4 decemb rie 2020 cu privire la alocarea rni.iloacelor

financiare.

in leg[tur[ cu unele rnajorlri la partea de verrituri gi cheltuieli, cu necesitalile de dirninuare

a bu[etulgi la partea cle venituri Ei cheltuieli, cit qi de efectuare a unor cheltuieli

neprevlzute. Consiliul raional Cirniglia

DECIDE:

l. Se aprob6 majolarea bugetului raiorral. aprobat pentru anul 2020, la patlea de vetrituri

qi cheltuieli cu 1556,7 mii lei, inclusiv:

- 1008,0 mii lei, transferuri curente primite cu desina{ie speciala cle la bugetul de stat

(Fonclul de intervenlie gi Fondul de rezetvfl ale Guvernului) pentru acordarea

indemnizaliilor unice angajalilor infectafi cu COVID-19 in timpul exercitArii

atribuliilor de serviciu. conforrn anexei:

548,7mii lei, transfer cu destinalie specialS pentlu restituirea valorii bunurilor'. prin

achitarea de compensa{ii persoanelor supuse represiunilor politice gi destirrate dnei

 cu titlu

de valoare a bunurilor confiscate qi nalionalizate in tirnpul represiunilor politice din

anul 1949. ce apartineau 

.

Adrninistratorii de buget vor asigura:

- legalitatea utilizhrii alocatriilor bugetale gi respectarea linlitelor aprobate;

- clJragregarea bugetului inrediat dupd aptobarea prezentei decizii. ce irnplicI

detallerea alocaliilor', resurselor pinl la cel mai detaliat nivel al clasifica{iei bugetale,

in sistemul informa(ional de nlanagement financiar (SIMF).

Instituliile publice, subcliviziunile clin subordinea consiliului raional vor asigura

legalitatea .riilirarii alocaflilor bugetare gi prezentarea in tetmene proxime (maximum o

)

3.



1.

5.

lun[). clup[ prirnirea mijloacelor financiare clin contul bugetului raional, a confinnf ii

utilizalii mijloacelor conform destinaliei, cu prezelttarea clocumetttelor justilicative.

Direcfia [rirran!e v-a el'ectua remanierile irr bugetul raional, conform prevederilor

prezentei decizii.

bontr.olul asupra executitii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ol6rescu.

preqedintele raionului.

6, hrezenta clecizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la cunoqtin{i:

- Direcliei Finatr{e,

- prin publicare pe pagina oficial[ a Consiliului raiorral CirniElia nrvrv.raioncittrislia.rrtcl.

Pregedintele gedinfei

Contrasem neazdz

Secretarul consiliul ui Gheorghe Netedu

,zlvl 
if.,o,f Olircscu. prcqcdirrtclc raionu lui

Gheorghc Nctedu. secrctaruI consiliului

Tanrara Ciubotam. sef5-interimara. SAP

Olga Gorban. $cf'a Dircclioi Finan{c

,/Coordonat:

Avizat:

Proicct claborat dc.



Secreta rul consiliului

I a dcc'izicr (' ons i I itr I u i llct i onol

nr. 07 din 21.12.2020

Cheorghe Netedu

I,IS'I'A
institu{iilor/subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional cirora li se

alocl nri.iloace financiare pentru acordarea indemnizafiilor unice
angaia(ilor infecta(i cu COVID-19

lnstitutia /subd iviziu nea Suma, mii lei

Aparatul pregedintelui raionului 96,0

D rec a invat[nrint C]eneral 48.0

D [ec a Asitenl[ Sociala gi I'}r'otectie a Farniliei 80,0

Liceul teoretic ,,lon Creangf," or'. Cirnislia 16,0

Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu" or. Cimislia t76.0

Liceul teoretic ,,Hyperion" s. Gura-Galbenei 32.0

Girnnaz ul ,,Constantin Stere" s. Javgur 16.0

Gimnaz ul ,.'l'uclol Strigc6", s. Satul Nou 48"0

IMSP Spitalul raional Cirniglia 288,0

IMSP CS Cirnislia 208,0

TOTAL 1008,0



NOTA INFORI\{AT'IVA
la proiectul deciziei

cu privire la motlilicurea bugetului raional
aprohat pentru onul 2020

l. Denumirea autorului qi, dup[ ca;, 
^ 

participanfilor la elaborarea proiectului
Direcqia Firranfe

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ gi finalitifile
urmlrite

Pentru elaborarea proiectului dat s-a condus de Legea nr.39712003 privind finan{ele
publice locale, Legea nr. l8ll20l4 firran{elor publice gi responsabilitalii br"rgetar-fiscale.

Ordinul ministrului finan{elor nr.208 din 24 decernbrie 2015 privind clasifica{ia bugetarI,
Ordinul rninistrului finanlelor nr.209 din 24 decembrie 201 5 cu privire Ia aprobarea Setului
nretodologic ptivind elaborarea, aprobarea gi rnodiflcarea bugetului, Decizia consiliului
raional nr.07106 din 20 decembrie 20 l9 cu privire la aprobarea bugetului raional penfi'u anul
2020in lectura a doua gi de necesitatea cle a nraiora bugetul la partea de venituri qi cheltuieli.
cit qi de a efectua unele cheltuieil neprevf,zute. Alocare suplirnentard bug.stat

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei consli in ma.jorarea lrugetului la partea de venitr"rri ;i cheltuieli cu 548,7

mii lei, penh'u restituirea valorii bunurilor prin achitarea de conlpensalii persoanelor

supuse represiunilor politice gi clestinate 

 cu titlu de valoare a buntn'ilor confiscate gi na{ion alizate
in timpul represiunilor politice din anul 1949, ce apartineau 

gi acordarea indernnizafiilor unice

angajalilor inf'ectali cu COVID-19 in timpr.rl exercitdrii atribu{iilor de serviciu.

5. Fundamentarea economico-fi nanciarl
Impactul economico-financiar nu presupune cheltureli suplimentare necesare pentru

implementarea prevederilor prezentei decizii, toate sursele financiare sint prev[zute in
bugetul taional gi alocate din contul bugetului de stat.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Prezentul proiect de decizie prevede rnodificarea deciziilor anterioare privind

aprobarea gi rnodificarea bugetr"rlui pentrr"r anul 2020.

7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului
in scopul respectIrii preveclerilor Legii nt'.23912008 privincl t'ansparen(a in procesul

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficial5 a Consiliului
raional Cimiglia rvivi.v.r'aioncirnislia.rncl" lo ffiffiffiiiiffi* 

'l'ran,sparenla clec'izionqlit, sectiunea

Con,sultdri puhlice ale proicctalor, pentru consultlri publice.

8. Constatlrile expertizei anticorupf ie

in confolrrritate cu Legea nr. 100/2017 cu privile la actele nonnative, proiectul de

decizie a fost avrzat de cdtre Seclia Adrninistratie Public6, secretarul consiliului raional.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate
I 0. Constatlrile expertizei j uridice
11. Constatlrile altor expertize

Proiectul decizie se prezinti comisiilor consultative de specialitate pentru avizare

qi se propune consiliului raional pentru examinare ;i adoptare in qedin{[.

$ef al Direcfiei Finanfe Z% Olga GORBAN


