
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

                                                                                    

                      D E C I Z I E  Nr.___/___           proiect       
din ___ _____________  2021 

 

cu privire la modificarea bugetului raional  

aprobat pentru anul 2021 
 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. 2 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;  

- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;   

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasificaţia 

bugetară;  

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea 

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;  

- Decizia consiliului raional nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pe anul 2021 în lectura a doua, Consiliul raional Cimişlia 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă majorarea bugetului raional, la partea de venituri și cheltuieli cu 353,8 mii 

lei, inclusiv: 

- 304,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat 

(Fondul de intervenție al Guvernului) pentru acordarea indemnizațiilor unice 

personalului medical infectat cu COVID-19; 

- 12,9 mii lei, Gimnaziului Troițcoe, pentru alimentarea elevilor din familiile social-

vulnerabile, alocate de consiliul sătesc Troițcoe; 

- 21,0 mii lei, gimnaziului Batîr, pentru alimentarea elevilor, clasele V-IX, alocate de 

către Consiliul sătesc Batîr; 

- 15,9 mii lei, IP LT ”Hiperion”, Gura Galbenei, granturi curente primite de la 

organizațiile internaționale (Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației 

”TERRE DES HOMMES” Lausanne – Elveția), pentru susținerea bugetului local 

de nivelul doi (Proiectul ”Educînd părinții, beneficiază copiii”). 

2. Se aprobă distribuirea mijloacelor financiare din soldul de mijloace bănești al 

Consiliului raional, format în urma exercițiului bugetar pe anul 2020, conform anexei 

nr.1. 

3. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare de la un program la altul în cadrul aceleiași 

grupe funcționale F1„Învățămînt” pentru aparatul administrativ al Direcției 

Învățămînt General, în sumă de 2333,7 mii lei, cheltuieli destinate pentru transportarea 

elevilor, de la P1P2 „Politicii și management în domeniul educației, culturii și 

cercetării” către P1P2 „Învățămînt gimnazial”, în legătură cu unele modificări 

efectuate în sistemul trezorerial. 

4. Se aprobă, în redacție nouă, Anexa nr.9 „ Repartizarea alocațiilor pentru Bugetul direcției 

învățămînt general, inclusiv transfer cu destinație specială  pentru învățămînt” și Anexa  

nr.11 „Repartizarea alocațiilor bugetare pe instituțiile și activitățile din subordinea Secției 



cultură, tineret și sport”, la decizia nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2021 în lectura a doua, conform anexei nr. 2 și anexei nr.3. 

5. Se aprobă mărimea cheltuielilor de personal pentru anul 2021, în sumă de 105073,2 mii 

lei. 

6. Administratorii de buget vor asigura: 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

- dezagregarea bugetului imediat după aprobarea prezentei decizii, ce implică 

detalierea alocaţiilor, resurselor pînă la cel mai detaliat nivel al clasificaţiei bugetare, 

în sistemul informaţional de management financiar (SIMF). 

7. Instituțiile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura 

legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare și prezentarea în termene proxime (maximum o 

lună), după primirea mijloacelor financiare din contul bugetului raional, a confirmării 

utilizării mijloacelor conform destinației, cu prezentarea documentelor justificative. 

8. Direcția Finanțe v-a efectua remanierile în bugetul raional, conform prevederilor 

prezentei decizii. 

9. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

președintele raionului. 

10. Secretarul  consiliului raional va publica prezenta  decizie  în Registrul de Stat al Actelor 

Locale, pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md  și v-a  

aduce la cunoștință Direcției Finanțe și  instituțiilor publice nominalizate în prezenta 

decizie. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                      __________________  

 

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   
 

Coordonat:                                                                                                Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                                      Gheorghe Netedu, secretarul consiliului 

Tamara Ciubotaru, șefă-interimară, SAP 

Proiect elaborat de:                                                                                   Olga Gorban, șef  Direcţie Finanţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 Anexa nr.1  

 la decizia Consiliului Raional 

 nr. 0/0     din                     .2021 

 

Repartizarea soldului bănesc format la situația din 31 decembrie 2020  

 
Denumirea instituției 

publice 

Suma 

mii lei 
Proveniența soldului Destinația 

 TOTAL GENERAL, 1316,9     

 inclusiv:       

1 Școala de Arte Cimișlia                                                                                                                                79,0 Servicii cu plată Cheltuieli de întreținere  

2 
Liceul teoretic „Mihai 

Eminescu” or.Cimișlia                                                                                                                   
163,0 

Plata pentru cazarea elevilor în cămin 

și partajarea cheltuielilor cu primăria 

or. Cimișlia 

Cheltuieli de 

întreținere/reparația 

curentă a căminului  

3 

Școala primară-grădiniță 

Codreni, s.Codreni                                                                                                                     
10,0 

Servicii cu plată, plata părintească 

pentru alimentarea copiilor din 

grădiniță (33,33% din costul total al 

alimentației) 

Cheltuieli de 

întreținere/alimentare a 

copiilor din grădiniță 

4 
Școala primară-grădiniță 

"Liuba Dimitriu"  

s.Ciucur-Mingir                                                                                             
10,0 

Servicii cu plată,  plata părintească 

pentru alimentarea copiilor din 

grădiniță (33,33% din costul total al 

alimentației) 

Cheltuieli de 

întreținere/alimentare a 

copiilor din grădiniță 

5 
Gimnaziul Cenac,  s.Cenac 4,5 

Partajarea cheltuielilor cu primăria s. 

Cenac 
Cheltuieli de întreținere 

6 
Serviciul social ”Asistență 
Personală”                                                                                  

62,0 

Transferuri alocate din Fondul de 
Susținere a Populației, neutilizate în 

anul 2020 

Cheltuieli de personal 

7 
Serviciul social de suport 

monetar adresat 

familiilor/persoanelor 

defavorizate 

6,3 

Transferuri alocate din Fondul de 

Susținere a Populației, neutilizate în 

anul 2020 

ajutoare bănești 
familiei/persoanei 

socialmente vulnerabilă, 

aflată în situaţii de 

dificultate 

8 

Direcția Asistență Socială 

și Protecție a Familiei 

(cantinele de ajutor social) 
11,1 Taxa de la cumpărarea valutei străine 

Co Cimișlia 5900 lei 

 Cl Gura 
Galbenei 

2150 lei 

 Cl Javgur 730 lei 

 Cl Satul 

Nou 
820 lei 

 Cl Selemet 1500 lei 

9 Tabăra de odihnă 

”Izvoraș” din s.Zloți 
503,7 

Donații externe, Consiliul județean 

Vaslui 
Modernizarea taberei  

10 Gimnaziul ”Constantin 

Stere” com. Javgur 
1,3 

Partajarea cheltuielilor cu primăria 

com.Javgur 
Întreținerea gimnaziului 

11 

Aparatul președintelui 16,0 Fondul de rezervă al Guvernului 

Achitarea indemnizației 

angajatului infectat cu 

COVID-19 (suma 

restantă la 31.12.2020) 

12 Aparatul președintelui 
120,0 Venituri proprii 

6 concentratoare de 

oxigen V 10L 

 Aparatul președintelui 

130,0 

Venituri proprii Echipamente de protecție 

pentru o lună de 

activitate 

 Aparatul președintelui 

200,0 

Venituri proprii Utilaj de laborator pentru 

determinarea 

elchilibrului acidobazic 

 

Secretarul consiliului                                                                  Gheorghe Netedu   



  Anexa nr.2 

  la decizia Consiliului  Raional  

  nr.        din           .2021 

 
 

Anexa nr. 9 

 
 

la decizia Consiliului Raional 

  

nr. 06/06 din  10.12.2020 

 

Repartizarea alocațiilor pentru Bugetul Direcției Învățămînt General,  

inclusiv transfer cu destinație specială pentru învățămînt 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei 

Total 

alocații, 

mii lei  

inclusiv: 
Bugetarea sensibilă la 

gen (beneficiari) 

Surse 

proprii / 

Resurse 
colectate 

Transferuri 

cu 

destinație 
specială 

TOTAL 

inclusiv: 

Fete  Băieți 

A 1 2 3 4 5 6 7 

1 Direcția Învățămînt General 8308,10 4137,50 4170,60 1517 605 912 

  aparatul administrativ 3036,20 3036,20   26 19 7 

  măsuri sportive  53,00 53,00   46 11 35 

  Serviciul de asistență psihopedagogică 894,30 894,30   9 7 2 

  
indemnizații pentru absolvenții instituțiilor 
de învîțămînt 

593,60   593,60 16 14 2 

  transportarea elevilor 2333,70   2333,7 835 309 526 

  susținerea elevilor dotați (Olimpiade) 137,20   137,2 328 152 176 

  susţinerea examenelor BAC 73,90   73,9 257 93 164 

  

Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților „Izvoraş” din 

s.Zloţi 

1129,60 154,00 975,60       

  alocații pentru micul dejun (economii) 16,60   16,60       

  
compensații pentru cadre didactice 

(economii) 
40,00   40,00       

2 Componenta raională (nedistribuită) 6472,50   6472,5       

3 Liceul teoretic "Ion Creangă" or. Cimișlia 11586,10 132,60 11453,50 727 375 352 

4 

Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. 

Cimișlia  15450,20 220,70 15229,50 843 419 424 

5 Liceul teoretic  „Hyperion” s.Gura-Galbenei 7132,30 0,00 7132,30 447 229 218 

6 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni 6791,40 75,70 6715,70 189 91 98 

7 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or.Cimişlia 3012,80 0,00 3012,80 106 47 59 

8 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 3102,70 0,00 3102,70 170 86 84 

9 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 3051,00 159,00 2892,00 132 66 66 

10 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 3267,20 36,90 3230,30 136 58 78 

11 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop 3219,10 0,00 3219,10 178 93 85 

12 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni 2268,80 0,00 2268,80 75 33 42 

13 Gimnaziul „Constantin Stere” s.Javgur 2456,50 81,90 2374,60 100 50 50 

14 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 2883,70 0,00 2883,70 153 69 84 

15 Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s.Mihailovca  3388,30 0,00 3388,30 176 81 95 

16 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s.Selemet 3476,40 0,00 3476,40 196 88 108 

17 Gimnaziul  Sagaidac, s. Sagaidac 2917,60 0,00 2917,60 148 70 78 

18 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 3167,70 46,20 3121,50 133 65 68 

19 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 2473,50 36,90 2436,60 86 48 38 

20 
Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” 

s. Ciucur - Mingir 
1959,40 60,60 1898,80 64 30 34 

21 

Şcoală primară grădiniţă Codreni,  

s.Codreni 1021,80 31,80 990,00 29 13 16 

22 

Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi 

Adolescenţilor Cimişlia 
2571,50 0,50 2571,00 678 412 266 

23 Școala sportivă Cimișlia 3134,50 0,00 3134,50 430 147 283 

  Bugetul  Direcției Învățămînt General  103113,10 5020,30 98092,80 4088 2011 2077 

 

Secretarul consiliului                                                                     Netedu Gheorghe 



  Anexa nr.3  

  la decizia Consiliului  Raional  

  nr.        din                 .2021 

  Anexa nr. 11 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 06/06  din  10.12.2020 

 

 Repartizarea alocațiilor bugetare pe instituțiile și activitățile din subordinea  

Secției Cultură, Tineret și Sport 

        

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Suma,  mii  lei Nr. unități 

Bugetarea 

sensibilă la gen 

(beneficiari) 

TOTAL 
Surse 

proprii 

Transfer  

cu 

destinație 

specială 

angajați 

de baza 

angajați 

prin 

contract 

prestări 

servicii 

Fete / 

femei 

Băieți/ 

bărbați 

1 
Secția Cultură, 

Tineret și Sport 
776,4 776,4   6,00       

  activități culturale 150,0 150,0           

  activități sportive 138,9 138,9           

2 

Formația 

folclorică 

„Busuioc 

moldovenesc” 

185,4 185,4   2,00       

3 

Ansamblul de 

dans popular „ La 

izvor” 

164,6 164,6   2,00       

4 
Orchestra Fanfara 

Cimișlia 
316,3 316,3   2,00 24,00     

5 

Orchestra de 

muzică populară  

”Rapsozii” 

Cimișlia 

195,2 195,2   2,00 15,00     

6 

Muzeul de istorie, 

etnografie și artă 

Cimișlia 

509,2 509,2   6,00       

7 Centrul de tineret 213,4 213,4   2,00   15 9 

  
activitati 

pentru tineret 
44,5 44,5           

8 Școala de arte 4692,7 364,5 4328,2 48,34   197 146 

  Total 7386,6 3058,4 4328,2 70,34 39,00 212 155 

         

         
 

 

Secretarul consiliului                                                                          Gheorghe Netedu 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul deciziei 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2021 

 
 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcția Finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

Transferul primit de la bugetul de stat, din Fondul de intervenție al Guvernului, pentru 

acordarea indemnizației unice personalului medical infectat cu COVID-19 în sumă de 304,0 

mii lei, decizia Consiliului sătesc Troițcoe pentru alocarea mijloacelor financiare din soldul 

disponibil pentru hrana copiilor din familii socialmente vulnerabile în sumă de 12,9 mii lei, 

decizia Consiliului sătesc Batîr pentru alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil 

pentru hrana copiilor din gimnaziul Batîr, clasa V-IX, în sumă de 21,0 mii lei, minigrant 

alocat  de către instituția elvețiană în sumă de 15,9 mii lei; necesitatea distribuirii soldului 

disponibil format la situația din 31.12.2020 în urma executării bugetului raional, ca mijloace 

colectate de instituțiile publice și necesităților stringente a acțiunilor combaterii COVID-19, 

primite transferuri cu destinație specială, granturi, donații, restituirea transferului de către 

instituția financiară a indemnizației COVID-19, transferată greșit; solicitarea Ministerului 

Finanțelor de modificarea planului la transportarea elevilor, de la o linie bugetară la alta; 

corectarea erorilor comise în Anexa nr.9 și Anexa nr.11 la decizia de aprobare a bugetului 

raional în lectura a doua; precizarea sumei cheltuielilor de personal pentru anul 2021. 

Informativ: soldul disponibil înregistrat la 31.12.2020 constituie 8913,10 mii lei, dintre care 

au fost votate în ședința din 10.12.2020 – pentru proiectul locuințe sociale – 3200,0 mii lei, 

servicii inovative  a Incubatorului de Afaceri  - 1823,5 mii lei, construcția Centrului Sportiv 

Regional Polivalent – 2000,0 mii lei, bugetul inițiativelor civice – 200,0 mii lei, 176,0 mii 

lei – activități culturale și sportive. Prin decizie se distribuie 1316,9 mii lei. Sold nerepartizat 

– 196,6 mii lei. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi. 

Proiectul deciziei constă în majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli cu 353,8 

mii lei,  distribuirea soldului disponibil în sumă de 1316,9 mii lei.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii, toate sursele financiare sînt prevăzute în 

bugetul raional,  alocate din contul bugetului de stat și stabilite în urma exercutării bugetului 

raional la situația din 31.12.2020. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului 

raional pentru anul 2021. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

În conformitate cu  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de 

decizie se transmite spre avizare  Secției Administrație Publică, secretarului consiliului 

raional. 

http://www.raioncimislia.md/


9. Constatările expertizei de compatibilitate 

10. Constatările expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

și se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 
 

 

Şef Direcţie Finanţe                           Olga GORBAN 

11.  
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