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PRB$EDINTELE RAIONULUI CIMI$LIA

din

DtsPozrTrE,
;pl'l n. /8 -d

Registrul de Stat al

raional Cimiqlia

Cu privire la redistribuirea

alocaliilor oprobate pe anul2021

in temeiul art.53,54 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia

public6 locald, Legeanr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale, cap. X

pct. 10.4 din Setul metodologic,aprobat prin Ordinul ministrului finanlelor nr. 209 din

24.12.20 15, pregedintele raionului

DISPUN:

1. A redistribui alocafiile bugetare intre diferite nivele ale clasificaliei, pentru luna

Icbruarie (15 februarie -19 februarie 2021), dupi cum urmeazd:

Aparatul preqedintelui raionului, 8,0 mii lei, pentru procurarea unei baterii auto

pentru Unitatea de Pompieri gi Salvatori din Cimiqlia;

Gimnaziul Sagaidac s. Sagaidac, 20,0 mii lei, plata pentru organizatea accesului

la releaua de gaze naturale;

Liceul Internat cu profil Sportiv s. Lipoveni, 1510 mii lei, plata pentru api qi

canalizare.

2. Redistribuirile alocaliilor la nivel de clasificalie bugetard se ptezintdin anexa nr.l,

anexa nr.2 qi anexa nr.3. la prezentadispozilie, parte componentd a acesteia.

3. Direc{ia finanfe v-a redistribui alocaliile conform autorizaliei de modificare a

bugetului.

4. Controlul privind executarea

finan(e.

5. Prezenta dispozilie se

Actelor Locale qi

u.rvw. raioncimi s lia. md.

aduce la cunoqtin{d prin publicare in

pe pagina oficiald a Consiliului

Pregedintele raionului Cimiqlia MihAiI OLARESCU

/



ta Dispozifia or. y'? dinffi;ri

raionului Cimiglia

MihaiI OLARESCU

Autorizatie de modificare a bugetului 1240

Sursa (S2) (se indicd nivelul de buget)

AutoritAlildinstituf iile bugetare participante Ia

modific{ri

Modifi carea legi il deciziei bugetare anuale

Redistribuire autorizata de Guvem

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget

Redistribuire autorizata de Orgl

Orgli (intermediar)

l. Aparatuloresedintelui raionului

B. Liniile brrgctare (se indicd modificdrile +/-)

Semnat:

$efuldirecfieifinanle /_QIgaGQRBAN_/

$eful secJiei elaborarea gi admimistrarea bugetului



I
la Disoozitia 

"r. 
/,? din

/
tele raionului Cimiglia

MihAil OLARESCU

Autorizafie de modificare a bugetului 1240

Nivelul modificlrii / autorul

modificarii

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget

Redistribuiri cu destina{ie speciala

Redistribuire autorizata de Orgl

Administratorul de buget

l. Gimnaziul Sagaidac s. Sagaidac

B. Liniile bugetare (se indicd modificdrile +/-)

Autoritati/institutii bugetare (coduri)

Indemnizatii pentru

incapacitatea temporara de

munca achitate din

mijloacele financiare ale

angajatorului

$etuldirecfieifinan{e i_9lgaGQBE4N_/

$eful sec{iei elaborarea Ei admimistrarea bugetului



ra Dispozi(ia *.lE- ureawiii

raionului Cimiglia

.Mihail oLiRESCU

Autorizafie de modificare I bugetului-1zlq

Nivelul modificlrii / autorul modifictrrii

Autoritalile/instituJiile bugetare participante la modifi ctrri

Modificarea legii/deciziei bugetare anuale

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget

l. Liceul Intemat cu profil Sportiv s. Lipoveni

B. Liniile bugetare (se indicd modificdrile +/-)

Autoritati/institutii bugetare (coduri)

Semnat:

$eful direc{iei finante /-srca-GeBBAN--/ @ ffi
geful sec{iei elaborarea gi admimistrarea bugetului Ot"r"u!.aCny 
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