
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 06/06

din l0 decembrie2020

cu privire la aprobarea bugetului raional
pentru anul202l in lectura a doua

in conformitate cu:

' art.4 alin. 2 din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativl;
- art. 19, art.43 din Legea nr. 43612006 privind administra(ia publicd locald;
- art. 21, din Legea nr.39712003 privind finan(ele publice locale;
- art. 24, art 55 din Legea nr. l8ll20l4 finan[elor publice gi responsabilitalii bugetar-

fiscale;

- art. 47, art. 48 din Legea nr. 41912006 cu privire la datoria sectorului public,
garan(iile de stat qi recreditarea de stat;

- art. 24 alin.3 din Legea cu privire la statutul alesului local nr. 76812000;
- Legea 12112007 privind administrarea qi deetatizarea proprietdfii publice;
- Hotdrdrea Guvernului nr. 86812014 privind finan{area in bazd, de cost standard per

elev a instituliilor de inv6{[m6nt primar gi secundar general din subordinea
autoritd[ilor publice locale de nivelul al doilea;

- Circulara nr. 0612-07 din 25 septembrie 2020 cu privire la elaborarea proiectelor
bugetelor locale pentru anul2021 qi a estimdrilor pe anii 2022-2023;

- Ordinul rninistrului finanfelor nr.20812015 privind clasifica(ia bugetard;
- Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea gi rnodificarea bugetului, aprobat

prin ordinul ministrului finanfelor nr. 20912015.

intru asigurareabunei activitdli a administrafiei publice raionale qi a entitdlilor finanlate
din bugetul raional, Consiliul Raional Cimiglia,

DECIDE:

1. Se aprobf,:

1.1 Bugetul raional Cimiqlia pentru anul202l:
- la partea de venituri in surni de 162607,2 mii lei,
- la partea de cheltuieli in surni de 167150,8 mii lei,
- cu deficit bugetar in sumd de 7399,5 mii lei cu sursa de finanfare - soldul de mijloace
bdneqti format la 01 ianuarie202l.
- cu plafonul datoriei interne in sumd de 2855,9 mii lei, cu sursa de finan{are -

veniturile proprii formate in bugetul raional;
1.2 Sinteza indicatorilor generali qi sursele de finan(are ale bugetului raional Cirniglia se

prezintd, in anexa nr. 1;

1.3 Componenfa veniturilor bugetului raional CimiElia, anexa nr.2;
1.4 Resursele qi cheltuielile bugetului raional Cimiqlia, conform clasificafiei funcfionale qi

pe programe, anexa nr. 3;
1.5 Transferurile de la alte bugete cdtre bugetul raional Cimiqlia, anexa nr.4;
1.6 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra platd de cdtre institu[iile

publice finan{ate de la bugetul raional, anexa nr. 5;



1.7 Resursele colectate preconizate spre incasare de cdtre institufiile publice finanfate de la
bugetul raional, anexa nr. 6;

1.8 Se aprob[ sinteza aloca{iilor, inclusiv componenta raionald ;i resurse colectate, pentru
instituliile de invSfdmint prirnar qi secundar finan[ate din bugetul raional Cirniqlia,
anexa nr.7;

L8.1 Se aprobd cuantumul componentei raionale in sumd de 16101,2 mii lei, dintre care
pentru transportarea elevilor -2333,7 rnii lei, intrefinerea elevilor in cdrnine 517,0

rnii lei, acoperirea deficitului bugetar - 4778,0 mii lei, cheltuieli capitale - 2000,0

mii lei. Componenta nedistribuita - 6472,5 mii lei;
1.8.2 Se aprobi repartizarea aloca{iilor din fondul pentru educafia incluzivd incluse in

bugetele instituliilor de inv6!6mint estirnate in bazade cost standart per elev, in suml
de 1602,2 mii leio anexa 7a;

1.9 Efectivul-limita (statele de personal) qi organigrama, in redacfie nou6, ale aparatului
preEedintelui raionului, ale direcliilor qi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului
raional, anexele nr.8, 8a,8b;

1.10 Repartizarea alocafiilor pentru bugetul Direcfiei invd{dmint General Cimiqlia, inclusiv
transfer cu destina(ie specialI pentru invdldrnint, anexa nr. 9 care este destinat pentru

2011 fete qi2077 blie{i;
1.10.1 Cuantumul corrpensaliilor bdneqti a cadrelor didactice se stabilegte in sumd de 788,0

mii lei, anexa nr.9 a;

1.11 Repartizarea alocaliilor pentru bugetul Direcfiei Asistenld Sociala gi Proteclie a

Familiei, inclusiv transfer cu destina{ie special6 pentru asisten}a social6, anexa nr.10;
l.ll.l Repartizarea rnijloacelor financiare din Fondul de susfinere a populafiei (taxa la

cumpdrarea valutei strdine) pentru cantinele de ajutor social, se stabileqte in sumd

de 110 mii lei, anexa nr.10a;
l,l2 Repartizarea alocaliilor bugetare pe institu{iile qi activitdfile din subordinea Sec{iei

Culturf,, Tineret qi Sport, anexa nr. 11;

l,I2.l Calendarul activitdlilor culturale, anexa nr. 1la;
1.12.2 Calendarul acliunilor sportive, anexa nr. 11b;

1.12.3 Calendarul activitdlilor pentru tineret, anexa nr.1.1c;

1.13 Prograrnul anual al imprurruturilor, anexa nr.l2i
l.l4 Programul privind repartizarea rnijloacelor financiare pentru infrastructura drumurilor

locale in sumd de 14619,3 mii lei, anexa nr. 13;

l.l5 Regulamentul privind reglamentare utilizdrii autoturismelor de serviciu, Normele de

deservire cu transport de serviciu, distribuirea autoturismelor pe subdiviziuni qi

parcursul limita, anexa nr.14.
Se aprob[ vinzarea prin licitalie public6, organizatd conform legislaliei, a

autoturismului de serviciu de modelul $evrolet Captiva universal, anul producerii
201 l, caroserie nr. KL 1CD26498B084033.

1.16 Cuantumul fondului de rezervl al bugetului rational, in sumd de 300,0 mii lei, Ei

Regularnentul privind constituirea Fondului de rezervd, al Consiliului raional Cirniqlia
gi utilizarea mijloacelor acestuia, anexa nr.15;

l.l7 Repartizarea cheltuielilor pentru investifii capitale pentru anul2021, anexa nr. 16.

2. Se stabileEte cd cuantumul rninim al chiriei bunuri proprietate publicd se va estima

conform Legii bugetului de stat pentru anul2021.
3. Se aprobd cuantumul mijloacelor financiare pentru ramura ,,Ocrotirea s6ndt5lii" in

mdrime de 395,0 mii lei, inclusiv 327,0 rnii lei - pentru compensarea cheltuielilor de

transport medicilor din Institufiile Medico-Sanitare Publice ;i 68,0 mii lei - pentru

procurarea amestecurilor adaptate pentru copii cu virsta pind la I an.

4. Se aprobd cuanturnul mijloacelor pentru acordarea suportului financiar IP ,,lncubatorul
de Afaceri din Cirnislia" in sum5 de 200,0 mii lei.



5. Se aprobl cuantumul mijloacelor pentru acordarea suportului financiar iM ,,SERVCOM
Cimiqlia" in sumd de 100,0 mii lei.

6, Se aprobd cuantumul mijloacelor pentru reflectarea aotivit5tii administraliei publice
raionale (servicii de televiziune qi de presd scrisd) in sumd de 100,0 mii lei.

7, Se aprobd mdrimea indernniza(iei care se acordd consilierului pentru fiecare zi de

participare la qedin(a consiliului in mdrime de 700 lei.

Cuantumul indernnizagiei se micqoreazd cu 50 0/o dacd consilierul, fEri motive
intemeiate, nu a participat la qedinfa comisiei consultative de specialitate al cdrei
membru este, care s-a desftEurat inainte de Eedinla planificatd a consiliului.

8. Se stabilegte cd cheltuielile aferente delegirii in strdindtate a persoanelor cu funclie de

demnitate publicd qi funcfionarilor publici se vor efectuea in limita surselor financiare
alocate pentru cheltuielile respective in bugetul raional pentru anul 2021;

9. Se permite asurlarea angajamentelor multianuale de cltre instifu{iile bugetare pe o

perioadd de pind la trei ani pentru obiectele de investilii capitale, in limitele cheltuielilor
prognozate in acest scop pe anii respectivi.

10. Se interzice incheierea de cdtre instituliile bugetare, subordinate consiliului raional, a

contractelor pentru achizilionarea mdrfurilor, serviciilor qi lucrdrilor, care ar prevedea

efectuarea pl6(ilor in avans cu exceplia:

a) Contractelor de lucrdri de construcfie sau reparajii capitale, care stabilesc o plat[ in
avans ce nu depdqeqte 10% din valoarea totald a contractului, destinatf, organizdrii
proceselor tehnologice qi procurlrii de materiale qi utilaje, cu confirmarea ulterioard
a sumelor pldtite prin volume de lucrlri executate efectiv pe parcursul anului de

gestiune;

b) Mdrfurilor, serviciilor qi lucrdrilor care nu cad sub incidenfa Legii privind achizifiile
publice.

11. Se obliga entitatile bugetare finan{ate din bugetul raional (ordonatorii de buget):
- sI utilizeze transferurile cu destinafie speciald alocate de la bugetul de stat conform
normelor legale,

- sd efectvaeze pl[[i in lirnitele alocaJiilor bugetare aprobate numai dupd stingerea

datoriilor cu termen de achitare expirat.
- sd efectuieze finan{area cheltuielilor cu respectarea urmdtoarelor priorit5li:

a) onorarea angajamentelor de deservirea a datoriilor creditare;
b) cheltuielile de personal, de achitare a indemniza[iilor, a compensafiilor, a aloca[iilor

gi a ajutoarelor sociale;

c) cheltuielile pentru resursele tennoenergetice;

d) cheltuielile din fondul de rezervd, al consiliului raional.
- sd efectuieze pldlile privind deservirea datoriei, inclusiv pentru obliga[iunile provenite

din acordarea garanfiilor, in termenele qi in condi[iile angajamentelor asumate,

indiferent de suma aprobat[ in buget pentru acest scop.

- sd inregistreaze qi sd reflecte in evidenfa contabild ca pl6{i ale anului bugetar curent

toate pldfile executate pind la data incheierii anului bugetar 2021, indiferent de

perioada pentru care acestea se efectueazd.

- se achite datoriile institufiei bugetare din anii preceden{i din contul qi in limita
bugetelor instituliilor respective aprobate pe anul bugetar curent.

12.Se stabileqte cd instituliile publice din invdldmint vor alimenta elevii care frecventeazd
clasa cu program prelungit qi/sau elevii din clasa V-KI din familii socialmente
vulnerabile, din contul economiei formate la alimentalia elevilor.

13. Se obligd conducdtorii instituliilor bugetare finanfate din bugetul raional s[ asigure:

procesul de dezagregare a indicilor bugetari aprobafi pentru anul2021 Ei de

operare a modificdrilor pe parcursul anului bugetar conform competenfei;



procesul de dezagregare a indicilor bugetari aprobafi pentru anul202l gi de operare a
modificdrilor pe parcursul anului bugetar, conform competenfei;
legalitatea utiliz[rii alocaliilor bugetare Ei respectarea limitelor aprobate;
contractarea de lucrdri, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind
achizilii publice;

raportarea, in termenii stabilifi, a performanfelor realizate, conform competen{ei;
planificarea qi desfEgurarea activitdfilor ce tin de dezvoltarea sistemului de
management financiar qi control financiar public intern al subdiviziunii in
conformitate cu prevederile Legii nr.229 din 23.10,2010 privind controlul financiar
public intern.

14. $eful Direc(iei Finanfe, dna Olga Gorban, va analiza sistematic executarea bugetului
raional qi va inainta, in caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea
disciplinei financiar-bugetare gi menfinerea echilibrului bugetar.

15. Se autoizeazd preqedintele raionului Cimiglia, dl Mihail Oldrescu, in calitate de
administrator de buget:

sd redistribuie alocafiile bugetare intre categoriile economice la nivelul doi (k2) de
agtegate in cadrul unei institufii, fbra majorarea cheltuielilor de personal Ei f6ra
modificarea cheltuielilor pentru investilii capitale qi a transferurilor interbugetare,
precum qi oricare altele, autorizate prin decizia bugetar[ anuald;
sd redistribuie rnijloacele financiare aprobate in cadrul unei Ei aceleiaqi grupe
principale de cheltuieli;

sd redistribuie mijloacele financiare intre institutiile bugetare din subordine in cadrul
unui subprogram, cu respectarea limitelor stabilite de administratorul de buget;
sd includ[ in programele respective de cheltuieli, in baza dispoziliei, aloca{iile
repartizate prin decizia Consiliului Raional din fondul de rezervd, precum gi
transferurile cu destinafie speciald de la bugetul de stat la bugetele locale,'repartizaie
prin alte acte normative decdt Legea bugetului de stat;

16. Se stabileqte cd rapoartele de perforrnan(d vor fi prezentate de c[tre instituliile bugetare
(Otg2) subdiviziunilor structurale (Orgli) pentru analiza gi intocmirea rapoa-rtelor
genetalizate la nivel de subprogram, cu evaluarea indicatorilor de rezultat, dupd care se
ptezintd, administratorului de buget pentru a fi raportate in cadrul gedinfei ionsiliului
Raional.

17. Controlul asupra execut6rii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ol6rescu, pregedinte
al raionului.

18. Prezenta decizie se publicl in Registrul de stat al actelor locale si se aduce la cunostintl:
- Direc{iei Finanfe,
- Entitdfilor bugetare finanlate din bugetul raional,
- Prin publicare pe pagina oficiald a Consiliului Raional Cimiqlia wJyw-.
raioncirnislia.rnd.

Pregedintele g on furcanu

Contrasemn

rcSs-m

ffi
Secretarul Cons Gheorghe Netedu


