
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

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

din ___ __________  2021                                 
cu privire la raportul privind executarea bugetului raional 

pentru anul 2020 
În conformitate cu: 

 art. 4 alin. 2 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 
 art. 24 și 25 din Legea nr.181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; 
 Legea nr. 172/2019 bugetului de stat pentru anul 2020; 

În temeiul: 
 art. 43 alin. (1), lit. b3) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;  
 art. 31 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale.   

Audiind informația prezentată de șefa Direcției Finanțe Cimișlia, dna Olga Gorban, privind 
executarea bugetului raional pentru anul 2020 și ținînd cont că, conform dării de seamă pentru 12 luni 
ale anului 2020, bugetul raional Cimişlia a fost executat: 

 la partea de venituri în sumă de 164051,21 mii lei sau la nivel de 97,7%; 
 la partea de cheltuieli în sumă de 160262,14 mii lei sau la nivel de 92,7%; 
 la transferuri de la bugetul de stat în sumă de 155 891,76 mii lei sau 97,5%, 

Consiliul raional Cimișlia, 
 

D E C I D E: 
 

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2020, prezentat de dna Olga 
Gorban, șefa Direcție Finanțe Cimișlia,  conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3. 

2. A obliga subdiviziunile cu personalitate juridică și instituțiile publice din subordinea consiliului 
să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea veniturilor planificate în anul 2021, să asigure 
utilizarea alocațiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate și utilizarea conform destinației, 
contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor legislației în vigoare, 
gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile 
bunei guvernări, să facă publice bugetele, rapoartele privind executarea acestora și performanța în 
cadrul programelor prin publicare, inclusiv pe pagina oficială a consiliului raional 
www.raioncimișlia.md. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului Cimișlia, dl Mihail 
Olărescu.  

4. Prezenta decizie se  publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoştinţă:   
      - Direcției Finanțe; 
      - Direcției Învățămînt General; 
      - Direcției Asistență Socială și Protecție a Familie; 
      - Secției Cultură, Tineret și Sport; 
      - Azilului de bătrîni și invalizi din or. Cimișlia; 
      - Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   
 
             Preşedintele şedinţei                                                 __________________                                         
                Contrasemnează: 
            Secretarul consiliului                                             Gheorghe Netedu       
 
Coordonat:        Mihail Olărescu, președintele raionului 
 
Avizat:         Gheorghe Netedu, secretarul consiliului 
                                                                                                               

Proiect elaborat de:       Olga Gorban, șefa Direcției Finanțe Cimișlia 

http://www.raioncimislia.md/


Anexa nr.1 
la Decizia Consiliului Raional 

nr. 01/0 din .2021 
 

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice 
la situația din 31.12.2020 

mii lei 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat pe 

an 
Executat 

anul curent 

Executat fața de 
precizat Executat 

anul 
precedent 

Executat anul curent 
fața de anul 
precedent 

devieri (+/-) in %% 
devieri 
(+/-) 

in %% 

I.VENITURI 1 162 385,60 167 933,48 164 051,21 -3 880,27   97.7 136 316,26 27 734,95  120.3 

Impozite si taxe 11 4 005,30 4 005,30 4 454,48 449,18  111.2 6 369,63 -1 915,15   69.9 

Impozite pe venit 111 3 857,50 3 857,50 4 279,14 421,64  110.9 6 171,51 -1 892,37   69.3 

Impozit pe venitul reținut din 
salariu 

111110 3 414,50 3 414,50 4 111,91 697,41  120.4 5 739,41 -1 627,50   71.6 

Impozitul pe venitul persoanelor 
fizice spre plata/achitat 

111121 400,00 400,00 125,28 -274,72   31.3 382,89 -257,61   32.7 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice în domeniul transportului 
rutier de persoane în regim de 
taxi 

111125 30,00 30,00 25,12 -4,88   83.7 33,21 -8,09   75.6 

Impozit pe venitul aferent 
operațiunilor de predare în 
posesie si/sau folosința a 
proprietații imobiliare 

111130 13,00 13,00 16,83 3,83  129.5 15,99 0,84  105.3 

Impozite si taxe pe marfuri și 
servicii 

114 147,80 147,80 175,34 27,54  118.6 198,12 -22,78   88.5 

Taxele pentru resursele 
naturale 

11461 147,80 147,80 167,75 -19,95 113.5 197.24 -29.49 85.0 

Taxa pentru apă 114611 130,00 130,00 150,58 20,58  115.8 176,21 -25,63   85.5 

Taxa pentru extragerea 
mineralelor utile 

114612 9,00 9,00 6,88 -2,12   76.4 8,28 -1,40   83.1 

Taxa pentru lemnul eliberat pe 
picior 

114613 8,80 8,80 10,28 1,48  116.8 12,75 -2,47   80.6 

Taxele pentru lucrări geologice  
si folosirea spațiilor subterane 

11462 - - 7,59 7,59 - - 7,59 - 

Taxa pentru folosirea spațiilor 
subterane în scopul construcției 
obiectivelor subterane, altele 
decit cele destinate extracției 
mineralelor utile 

114623 - - 7,59 7,59 - - 7,59 - 

Granturi primite 13 - - -1,64 -1,64 - - -1,64 - 
Granturi curente primite de la 
guvernele altor state pentru 
proiecte finanțate din surse 
externe pentru bugetul local de 
nivelul doi 

131122 - - -1,64 -1,64 - - -1,64 - 

Alte venituri 14 2 624,20 4 075,20 3 682,24 -394,96 90.3 2 892,90 789,34 127.3 
Venituri din vinzarea  

mărfurilor și serviciilor 
142 2 620,20 2 518,20 2 175,34 -342,86 86.4 2 250,17 -74,83 96.7 

Plata pentru certificatele de 
urbanism și autorizarile de 
construire sau desființare în 
bugetul local de nivelul doi 

142214 1,00 1,00 - -1,00 - 0,45 -0,45 - 

Taxa la cumpărarea valutei 
străine de către persoanele fizice 
în casele de schimb valutar 

142245 110,00 110,00 121,14 11,14 110.1 146,75 -25,61 82.5 

Comercializarea mărfurilor și 
serviciilor de către instituțiile 

bugetare 
1423 2 509,20 2 407,20 2 054,21 -352,99 85.3 2 102,97 -48,76 97.7 

Incasari de la prestarea serviciilor 
cu plată 

142310 1 673,30 1 460,30 1 347,96 -112,34 92.3 1 460,44 -112,48 92.3 

Plata pentru locațunea bunurilor 
patrimoniului public 

142320 835,90 946,90 706,25 -240,65 74.6 642,53 63,72 109.9 

Amenzi și sancțiuni 143 1,00 1,00 2,51 1,51 >200 0,40 2,11 >200 
Amenzi și sancțiuni 
contravenționale încasate în 
bugetul local de nivelul doi 

143120 1,00 1,00 2,20 1,20 >200 0,40 1,80 >200 

Amenzi aplicate de Inspecția 
financiară încasate în bugetul 
local de nivelul II 

143312 - - 0,31 0,31 - - 0,31 - 

Donații voluntare 144 2,00 1 555,00 1 497,40 -57,60 96.3 625,44 871,96 >200 
Donații voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile bugetare 

144114 1,00 200,30 199,30 -1,00 99.5 30,00 169,30 >200 

Donații voluntare pentru 
cheltuieli capitale din surse 

144224 1,00 1 354,70 1 298,11 -56,59 95.8 595,44 702,67 >200 



externe pentru instituțiile 
bugetare 

Alte venituri și venituri 
neidentificate 

145 1,00 1,00 6,99 5,99 >200 16,89 -9,90 41.4 

Alte venituri încasate în bugetele 
locale de nivelul doi 

145141 1,00 1,00 6,99 5,99 >200 16,89 -9,90 41.4 

Transferuri primite în cadrul 
bugetului public național 

19 155 756,10 159 850,99 155 916,12 -3 934,87   97.5 127 053,73 28 862,39  122.7 

Transferuri primite între bugetul 
de stat și bugetele locale 

191 155 756,10 159 826,62 155 891,76 -3 934,86   97.5 126 978,97 28 912,79  122.8 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială  între bugetul 
de stat și bugetele locale de 
nivelul II pentru învatamintul 
preșcolar, primar, secundar 
general, special și complementar 
(extrașcolar) 

191111 95 841,90 95 841,90 94 074,62 -1 767,28   98.2 83 628,13 10 446,49  112.5 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială  între bugetul 
de stat și bugetele locale de 
nivelul II pentru asigurarea și 
asistenta socială 

191112 2 892,40 4 925,12 3 649,44 -1 275,68   74.1 2 296,83 1 352,61  158.9 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială între bugetul 
de stat si bugetele locale de 
nivelul II pentru școli sportive 

191113 2 944,20 2 993,90 2 923,57 -70,33   97.7 2 967,13 -43,56   98.5 

Transferuri curente primite cu 
destinație special între bugetul de 
stat și bugetele locale de nivelul 
doi pentru infrastructura 
drumurilor 

191116 16 401,00 16 401,00 16 391,25 -9,75   99.9 9 745,28 6 645,97  168.2 

Transferuri capitale primite cu 
destinație specială între bugetul 
de stat și bugetele locale de 
nivelul doi 

191120 4 331,00 4 331,00 4 298,87 -32,13   99.3 - 4 298,87 - 

Transferuri curente primite cu 
destinație generală între bugetul 
de stat și bugetele locale de 
nivelul II 

191131 32 260,50 32 260,50 32 260,50 -  100.0 24 949,00 7 311,50  129.3 

Alte transferuri curente primite 
cu destinație generală între 
bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul II 

191139 - 308,10 308,10 -  100.0 2 332,40 -2 024,30   13.2 

Transferuri curente primite cu 
destinațe specială între instituțiile 
bugetului de stat și instituțiile 
bugetelor locale de nivelul doi 

191310 1 085,10 2 765,10 1 985,41 -779,69   71.8 1 060,20 925,21  187.3 

II.CHELTUIELI ȘI ACTIVE     
    NEFINANCIARE 

  162 915,60 172 876,15 160 262,14 -12 614,01   92.7 140 338,63 19 923,51  114.2 

III.CHELTUIELI 2 142 033,30 132 707,76 125 409,63 -7 298,13   94.5 111 029,52 14 380,11  113.0 

Cheltuieli de personal 21 98 404,90 96 807,19 93 707,86 -3 099,33   96.8 84 297,57 9 410,29  111.2 
Bunuri și servicii 22 36 784,30 25 627,69 23 890,35 -1 737,34 93.2 19 380,17 4 510,18 123.3 
Dobinzi 24 250,00 250,00 182,60 -67,40 73.0 218,72 -36,12 83.5 
Subsidii 25 400,00 722,00 672,00 -50,00 93.1 1 622,30 -950,30 41.4 
Prestații sociale 27 5 321,70 7 109,18 5 681,18 -1 428,00 79.9 4 885,79 795,39 116.3 
Alte cheltuieli 28 872,40 1 244,54 328,47 -916,07 26.4 624,98 -296,51 52.6 
Transferuri acordate în cadrul 
bugetului public național 

29 - 947,16 947,16 - 100.0 - 947,16 - 

IV.ACTIVE NEFINANCIARE 3 20 882,30 40 168,39 34 852,51 -5 315,88 86.8 29 309,11 5 543,40 118.9 
Mijloace fixe 31 12 706,10 32 893,84 28 590,56 -4 303,28 86.9 21 354,53 7 236,03 133.9 
Stocuri de materiale circulante 33 8 176,20 7 274,55 6 261,95 -1 012,60 86.1 7 954,58 -1 692,63 78.7 
V.SOLD BUGETAR   -530,00 -4944,67 3789,06 8 733,73 176.6 -4 022,38 7811,44 194.2 
VI.SURSELE DE    
      FINANȚARE   

530,00 4944,67 -3789,06 -8 733,73 76.6 4022,38 -7811,44 94,2 

VII.ACTIVE FINANCIARE 4 - - 8,48 8,48 - 16,83 -8,35 50.4 
Creante interne 41 - - 3,92 3,92 - 16,90 -12,98 23.2 
Diferența de curs valutar 42 - - 4,56 4,56 - -0,07 4,63 >200 
VIII.DATORII 5 -2 670,00 -2 670,00 -2 535,49 134,51 95.0 -2 536,24 0,75 100.0 
Imprumuturi recreditate interne 
intre bugete 56 

-2 670,00 -2 670,00 -2 535,49 134,51 95.0 -2 536,24 0,75 100.0 

IX.MODIFICAREA 
SOLDULUI de mijloace bănesti 90 

3 200,00 7 614,67 -1 262,05 -8 876,72   16.6 6 541,78 -7 803,83   19.3 

Sold de mijloace banești la 
inceputul perioadei 91 

3 200,00 7 614,67 7 651,06 36,39 100.5 14 192,84 -6 541,78 53.9 

Sold de mijloace banești la 
sfirșitul perioadei 93 

- - -8 913,12 -8 913,12 - -7 651,06 -1 262,06  116.5 
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Anexa nr.2 

la Decizia Consiliului Raional 
nr. 01/0 din .2021 

 
Raport privind cheltuielile bugetului conform clasificației funcționale 

la situația din 31.12.2020 
mii lei 

Denumirea 
Cod 

F1-F3 

Aprobat Precizat pe an Executat anul curent 
Executat anul 

precedent 

Suma 
%% 
din 
total 

Suma 
%% 
din 
total 

Suma 
%% 
din 
total 

Suma 
%% 
din 
total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total   162 915,60  100.0 172 876,15  100.0 160262,14  100.0 140338,63  100.0 
Servicii de stat cu 
destinație generală 01 

10 638,10    6.5 8 968,70    5.2 8 245,31    5.1 6 100,54    4.3 

Apărare națională 02 148,50    0.1 148,50    0.1 90,49    0.1 79,56    0.1 
Ordine publică și 
securitate națională 03 

190,20    0.1 250,20    0.1 174,95    0.1 261,96    0.2 

Servicii în domeniul 
economiei 04 

18 099,40   11.1 18 439,40   10.7 17 990,64   11.2 11 445,25    8.2 

Gospodaria de locuințe și 
gospodaria serviciilor 
comunale 06 

3 500,00    2.1 3 610,00    2.1 250,00    0.2 400,00    0.3 

Ocrotirea sănătații 07 
  

1 154,41    0.7 1 154,38    0.7 5 771,15    4.1 
Cultură,  sport,  tineret, 
culte și  odihnă 08 

6 094,70    3.7 6 747,50    3.9 5 836,37    3.6 6 240,39    4.4 

Invățămînt 09 105 372,00   64.7 109 401,31   63.3 105 215,17   65.7 93 835,36   66.9 
Protecție socială 10 18 872,70   11.6 24 156,13   14.0 21 304,84   13.3 16 204,44   11.5 
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Anexa nr.3 
la Decizia Consiliului Raional 

nr. 01/0   din .2021 
 

Raport privind cheltuielile bugetului pe programe 
la situația din 31.12.2020 

 

Denumirea 
Program / 

subprogram 
Aprobat 

Precizat pe 
an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fata de 
precizat 

Executat 
anul 

precedent 

Executat anul 
curent fata de 
anul precedent 

Devieri  
(+/-) 

în 
%% 

 devieri 
(+/-) 

in 
%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cheltuieli si active 

nefinanciare, total 
2+3 162 915,60 172 876,15 160 262,14 -12 614,01 92.7 140 338,63 19 923,52 114.2 

Cheltuieli recurente (2+3)-3192 162 915,60 172 476,15 159 973,00 -12 503,15 92.8 140 338,63 19 634,37 114.0 

Cheltuieli de personal 21 98 404,90 96 807,19 93 707,86 -3 099,33 96.8 84 297,57 9 410,29 111.2 
Investitii capitale în 

active în curs de executie 
3192 - 400,00 289,14 -110,86 72.3 - 289,14 - 

Resurse, total 1+2 162 915,60 172 876,15 162 598,07 -10 278,08 94.1 140 407,87 22 190,20 115.8 
resurse generale 1 159 209,30 166 040,86 157 829,20 -8 211,66 95.1 137 313,78 20 515,42 114.9 
venituri colectate 296+297 3 706,30 6 837,30 4 768,86 -2 068,44 69.7 2 938,61 1 830,25 162.3 

dintre care venituri speciale 296 1 195,10 2 875,10 2 106,55 -768,55 73.3 1 206,95 899,60 174.5 
  resurse ale proiectelor 
finantate din surse externe 

298+299 - - - - - 155,48 -155,48 - 

Exercitarea guvernării 0301 8 516,00 7 130,60 6 535,00 -595,60 91.6 4 709,08 1 825,92 138.8 
Politici si management în 
domeniul bugetar-fiscal 

0501 1 572,10 1 572,10 1 527,71 -44,39 97.2 1 172,74 354,97 130.3 

Gestionarea fondurilor de 
rezervă și  de intervenție 

0802 300,00 16,00 - -16,00  - - - 

Datoria interna a 
autoritaților publice locale 

1703 250,00 250,00 182,61 -67,39 73.0 218,72 -36,11 83.5 

Servicii de suport în 
domeniul apărării  
naționale 

3104 148,50 148,50 90,49 -58,01 60.9 79,56 10,93 113.7 



Ordine și siguranța publică 3502 - 60,00 59,98 -0,02 100.0 65,57 -5,59 91.5 

Protecția civilă și apărarea  
împotriva incendiilor 

3702 190,20 190,20 114,97 -75,23 60.4 196,39 -81,42 58.5 

Politici și management  în 
domeniul macroeconomic 
și de dezvoltare a 
economiei 

5001 555,80 555,80 506,19 -49,61 91.1 436,06 70,13 116.1 

Susținerea întreprinderilor 
mici si mijlocii 

5004 - 140,00 139,14 -0,86 99.4 314,25 -175,11 44.3 

Politici și management în 
domeniul agriculturii, 
dezvoltarii regionale și 
mediului 

5101 571,90 571,90 338,12 -233,78 59.1 290,62 47,50 116.3 

Retele și conducte de gaz 5802 - - - - - 364,04 -364,04  

Politici și management în 
domeniul dezvoltării 
regionale și construcțiilor 

6101 570,70 570,70 415,93 -154,77 72.9 255,91 160,02 162.5 

Implementarea proiectelor 
de dezvoltare regională 

6105 - 200,00 200,00 - 100.0 - 200,00  

Dezvoltarea drumurilor 6402 16 401,00 16 401,00 16 391,25 -9,75 99.9 9 784,36 6 606,89 167.5 

Dezvoltarea gospodăriei de 
locuințe și serviciilor 
comunale 

7502 300,00 410,00 250,00 -160,00 61.0 400,00 -150,00 62.5 

Construcția locuințelor 7504 3 200,00 3 200,00  -3 200,00     

Programe naționale și 
speciale în domeniul 
ocrotirii sănătații 

8018 - 488,01 488,00 -0,01 100.0 77,30 410,70 >200 

Dezvoltarea si 
modernizarea instituțiilor 
în domeniul ocrotirii 
sănătații 

8019 -- 666,40 666,38 -0,02 100.0 5 693,85 -5 027,47 11.7 

Politici și management în 
domeniul culturii 

8501 677,60 677,60 667,71 -9,89 98.5 497,62 170,09 134.2 

Dezvoltarea culturii 8502 1 592,00 1 495,10 803,76 -691,34 53.8 1 030,62 -226,86 78.0 
Potejarea și punerea în 
valoare a patrimoniului 
cultural național 

8503 493,50 993,50 964,16 -29,34 97.0 1 486,67 -522,51 64.9 

Sport 8602 3 105,20 3 354,90 3 207,11 -147,79 95.6 3 136,85 70,26 102.2 
Tineret 8603 226,40 226,40 193,63 -32,77 85.5 88,62 105,01 >200 
Politicii și management în 
domeniul  educației, 
culturii și cercetării 

8801 5 107,40 4 861,40 4 258,39 -603,01 87.6 5 162,36 -903,97 82.5 

Educație timpurie 8802 1 230,90 1 235,96 1 076,33 -159,63 87.1 1 022,02 54,31 105.3 

Invățămînt primar 8803 1 868,30 1 993,65 1 856,22 -137,43 93.1 866,59 989,63 >200 

Invățămît  gimnazial 8804 38 172,30 43 933,58 42 450,67 -1 482,91 96.6 39 295,33 3 155,34 108.0 

Invățămînt  liceal 8806 50 111,00 44 457,34 43 636,64 -820,70 98.2 34 798,03 8 838,61 125.4 

Servicii generale în 
educație 

8813 861,60 861,60 798,82 -62,78 92.7 705,50 93,32 113.2 

Educație extrașcolară și 
susținerea elevilor dotați 8814 7 946,60 12 057,79 11 138,09 -919,70 92.4 11 867,39 -729,30 93.9 

Curriculum 8815 73,90 - - - - 118,13 -118,13  

Politici și management în 
domeniul ocrotirii sănătății 
și protecției sociale 

9001 2 044,20 2 631,68 2 523,69 -107,99 95.9 1 706,38 817,31 147.9 

Protecție a familiei și 
copilului 

9006 4 824,70 4 645,80 3 498,81 -1 146,99 75.3 3 327,70 171,11 105.1 

Protecția socială a 
persoanelor cu dizabilități 9010 10 832,90 13 297,33 12 691,27 -606,06 95.4 10 115,71 2 575,56 125.5 

Protecție socială în cazuri 
excepționale 

9012 578,60 956,30 698,62 -257,68 73.1 681,54 17,08 102.5 

Protecție socială a unor 
categorii de cetățeni 

9019 592,30 2 625,02 1 892,44 -732,58 72.1 373,10 1 519,34 >200 
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Notă informativă 
la proiectul de decizie  

“Cu privire la raportul privind executarea  
bugetului raional pentru anul 2020” 

 

EXECUTAREA VENITURILOR BUGETULUI RAIONAL 
 

Bugetul raional pentru anul 2020 a fost aprobat în ședința Consiliului raional din 20 decembrie 
2020 prin decizia nr. 07/06, la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 162385,6 mii lei și cheltuieli 
în sumă de 162915,6, cu un deficit bugetar în sumă de 3200,0 mii lei, sursa de finanțare - soldul de 
mijloace bănești format la 01 ianuarie 2020. Plafonul datoriei interne constituie 2670,0 mii lei, sursa 
de finanțare - veniturile proprii formate în bugetul raional.  

Conform raportului pentru anul 2020, încasările la bugetul raional la partea de venituri pe toate 
componentele au fost realizate în sumă de 164051,21 mii lei sau 97,7 % din suma precizată pe an. 

Impozitul pe venit a fost încasat în mărime de 4 279,14 mii lei sau la nivel de 110,9 la sută față de 
prevederile precizate pe an (3857,5 mii lei) sau cu 461,24 mii lei mai puțin. 

Plata pentru resursele naturale s-a executat în suma de 167,75 mii lei sau 113,5 la sută față de 
planul precizat. Încasările se repartizează după cum urmează: 

           Tabelul 1 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fata de 
precizat Executat 

anul 
precedent 

Executat anul 
curent fata de anul 

precedent 
devieri 
(+/-) 

in 
%% 

devieri 
(+/-) 

in %% 

Taxele pentru resursele 
naturale 11461 147,80 147,80 167,75 19,95  113.5 197,24 -29,49   85.0 

Taxa pentru apă 114611 130,00 130,00 150,58 20,58  115.8 176,21 -25,63   85.5 

Taxa pentru extragerea 
mineralelor utile 

114612 9,00 9,00 6,88 -2,12   76.4 8,28 -1,40   83.1 

Taxa pentru lemnul eliberat pe 
picior 

114613 8,80 8,80 10,28 1,48  116.8 12,75 -2,47   80.6 

 

Cei mai mari plătitor ai taxei pentru apă sunt: Î.M.„SERVICII PUBLICE” – 43,0 mii lei sau 28,6% 
la sută din acumulările atestate la această taxă, urmată de FPC „COGILNIC SRL” – 16,0 mii lei 
(10,6%), SC „AXEDUM” S.R.L. – 2,3 mii lei (1,5%), SRL „VALEA VIILOR” – 3,9 mii lei (2,6%), SC 
„Basan Agro” SRL – 21,6 mii lei (14,3 %), SC „Peracos” SRL – 5,0 mii lei (3,3 %), „Cimișlia” SA – 
3,1 mii lei (2,1%), ceilalți plătitori au achitat sume mai mici decît 1,0 mii lei. 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile a fost achitată în buget de către: S.A. ”Drumuri Caușeni” 
(4,78 mii lei), II „G.G Prodius” – (2,1 mii lei). 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior a fost achitată de I.S. ”SILVO-CINEGETICA CIMIȘLIA” 
(10,03 mii lei) și primăria Satul Nou (0,25 mii lei). 

           Tabelul 2 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fața de 
precizat 

devieri 
(+/-) 

in %% 

Taxele pentru lucrari geologice și folosirea spațiilor subterane 11462 - - 7,59 7,59 - 
Taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției 
obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor 
utile 114623 - - 7,59 7,59 - 

 

Taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît 

cele destinate extracției mineralelor utile a fost achitată de FPC „COGILNIC” SRL – 7,59 mii lei, 
mijloace neprevăzute în buget.  

 

La capitolul Granturi se atestă executat cu semnul „minus” - 1,64 mii lei, care s-a format în 
legătură cu faptul că au fost transferate mijloace financiare de către ODIMM (Organizația pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii) ≈23,2 mii euro și Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
≈ 0,2 mii euro, mijloace rambursate către Uniunea Europeană. În urma prezentării raportului financiar 
pe proiectul implementat“Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții” a fost efectuat 
audit și au fost depistate cheltuieli necorespunzătoare în cadrul proiectului. În conformitate cu 
condițiile contractului de grant, sumele utilizate contrar destinației urmează a fi rambursate către 



Uniunea Europeană. Alocațiile reflectate cu „minus” constituie diferența de curs valutar, care s-a 
format în legătură cu fluctuația zilnică a acestuia. 

 

La capitolul „Alte venituri” au fost executate venituri în sumă de 3 682,24 mii lei din 4 075,2 mii 
lei precizate (90,3%), care includ taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar –121,14 mii lei, venituri de la comercializarea mărfurilor și serviciilor de 
către instituțiile bugetare care ating suma de 2 054,21 mii lei sau 85,3 la sută din suma planificată pe 
an, dintre care: 1347,96 mii lei – încasări de la serviciile cu plată sau la nivel de 92,3% și 706,25 mii 
lei – plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public sau la nivel de 74,6%. Încasările pe fiecare 
capitol de venit și pe fiecare instituție se reflectă în tabelele de mai jos: 

Tabelul 3 (mii lei)  

Denumirea Aprobat Precizat Executat 
Ponderea 
executat/ 
precizat 

Proveniența surselor 

Incasari de la prestarea 
serviciilor cu plata                       

1 673,30 1 460,30 1 347,97 92,3 
  

Direcția  Învățămînt  General 
Cimișlia                                         

3,40 3,40 1,70 50,0 
eliberarea certificatelor de studii 
pierdute  

Școala de Arte Cimișlia                311,00 311,00 311,71 100,2 plata pentru frecventarea cercurilor  
Tabăra de odihnă pentru copii 
„Izvoraș” din s. Zloți 165,00 - - - plata pentru biletele de odihnă  

Aparatul Presedintelui  
Raionului Cimișlia                        

45,00 45,00 72,50 161,1 

plata pentru serviciile prestate de 
Serviciul arhivă, în conformitate cu 
tarifele aprobate prin Anexa nr. 5 la 
Decizia nr.07/06 din 20.12.2019 

Liceul Teoretic ”Mihai 
Eminescu” Cimișlia                       

27,00 27,00 13,21 48,9 
cazarea elevilor în cămin a cîte 100,0 lei 
per elev 

Liceul internat cu profil 
sportiv Lipoveni                            

27,70 27,70 14,11 50,9 plata angajaților pentru alimentație 

Gimnaziul  Gradişte,  s. 
Gradiște 

55,40 31,40 15,46 49,2 
plata părintească pentru alimentarea 
elevilor din clasele a V-a a IX-a din 
cadrul gimnaziilor  

Gimnaziul Javgur,  s. Javgur        36,40 36,40 29,63 81,4 
Gimnaziul Troițcoe, s.Troițcoe    36,90 36,90 18,11 49,1 
Gimnaziul Satul-Nou, s. Satul  
Nou                                                

64,60 64,60 16,22 25,1 

Liceul Teoretic „Ion Creanga” 
Cimișlia    

16,20 16,20 5,91 36,5 
cazarea elevilor în cămin a cîte 100,0 lei 
per elev 

Serviciul de îngrijire socială la 
domiciliu                                       

55,00 55,00 78,65 143,0 

mijloace acumulate de la deservirea 
bătrînilor, care constituie pentru o 
persoană situată în oraș - 450,0 lei pe 
lună și 562,5 lei pe lună pentru o 
persoană situată în sat 

Azilul de Bătrîni și  Invalizi 
din orașul Cimișlia                        

731,50 707,50 733,37 103,7 

plata pentru persoanele cazate în Azilul 
de Bătrîni și Invalizi, pentru o persoană 
întreținută din cont propriu – 3300,0 lei 
și 75% din pensie pentru o persoană cu 
acoperire parțială 

Centrul Raional de Creaţie a 
Copiilor şi Adolescenţilor 
Cimişlia 

1,20 1,20 1,20 100,0 
pentru arenda costumelor pentru copii -
35,0 lei și maturi - 40,0 lei  

Scoala sportivă Cimișlia               9,00 9,00 0,70 7,8 
plata persoanelor care frecventează 
secții pentru maturi a cîte 100 lei per 
persoană 

Şcoală primară - grădiniţă 
Codreni,  s. Codreni 

27,40 27,40 9,53 34,8 plata părintească pentru alimentarea 
copiilor din instituțiile preșcolare (ce 
constituie 33,33 % din costul total al 
alimentației) 

Școală primară - grădiniță 
„Liuba Dimitriu” s. Ciucur - 
Mingir 

60,60 60,60 25,96 42,8 

 

Tabelul 4 (mii lei) 

Denumirea Aprobat Precizat Executat 
Ponderea 
executat/ 
precizat 

Proveniența 
surselor 

Plata pentru locațiunea bunurilor  
patrimoniului public                                                     

835,90 946,90 706,25 74,6   

Tabăra de odihnă pentru copii „Izvoraș” din s. Zloți -  15,00 8,00 53,3 Plata pentru 
locațiunea 
bunurilor 

Aparatul Președintelui  Raionului Cimișlia                  247,90 247,90 225,34 90,9 
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cimișia 200,00 200,00 152,09 76,0 



Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni                       48,00 48,00 100,0 patrimoniului 
public Gimnaziul Cenac,  s. Cenac                                          159,00 159,00 72,94 45,9 

Gimnaziul Gradiste,  s. Gradiște                                     24,00 24,00 100,0 
Gimnaziul Javgur,  s. Javgur                                        50,00 50,00 18,67 37,3 
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Cimișlia    150,00 150,00 111,65 74,3 
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei 
Cimișlia                                                                         29,00 29,00 30,05 103,6 

Azilul de Bătrîni și Invalizi Cimișlia                                                                                                                     -  24,00 15,52 64,7 
 

 Amenzile și sancțiunile au fost aprobate cît și precizate în suma de 1,0 mii lei și s-au acumulat în 
mărime de 2,51 mii lei sau de 2 ori mai mult față de suma preconizată. Amenzile au fost achitate în 
buget de către 4 persoane fizice. Amenzile aplicate de Inspecția financiara acumulate în sumă de 0,31 
mii lei, au fost eronat revărsate în bugetul raional. 
 

Tabelul 5 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fața de precizat 

devieri (+/-) in %% 

Amenzi și sancțiuni 143 1,00 1,00 2,51 1,51 >200 
Amenzi și sancțiuni contravenționale 
încasate în bugetul local de nivelul II 143120 1,00 1,00 2,20 1,20  220,0 

Amenzi aplicate de Inspecția financiară 
încasate în bugetul local de nivelul II 143312  -  - 0,31 0,31   

 

La capitolul donații au fost precizate alocații în mărime de 1555,0 mii lei. Mijloacele precizate, 
cît și acumulate se reflectă după cum urmează: 

Tabelul 6 (mii lei) 

Denumirea Aprobat Precizat Executat 
Executat 
fața de 
precizat 

Proveniența mijloacelor, destinați acestora 

TOTAL 2,00 1 555,00 1 497,4 96,3   

Donații voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile 
bugetare                                   1,00 200,3 199,30 99,5   
Donații voluntare pentru 
cheltuieli capitale din surse 
externe pentru instituțiile 
bugetare                                   1,00 1 354,70  1298,11 95,8   

Aparatul Președintelui  
Raionului Cimișlia 2,00 1 368,41 1311,52 95,8   

Donații voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile 
bugetare                                     - 13,41 13,41 100,0 

destinate premierii, prevenirii, diminuării și 
combaterii consecințelor pandemiei de COVID-19 

Donații voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile 
bugetare                                    

1,00 1,00  - 0,0 

Suma nesemnificativă inclusă în buget în scopul 
efectuării transferului de către partea română, 
destinată finițării reparației Muzeului Raional de 

Istorie, Etnografie și Artă, întru netărăgănarea 
procedurii, dat fiind faptului că modificarea/ 
majorarea bugetului se efectuează doar în baza 
Deciziei Consiliului Raional 

Donații voluntare pentru 
cheltuieli capitale din surse 
externe pentru instituțiile 
bugetare                                    

1,00 1 354,70  1298,11 95,8 

mijloace spre alocare de către Consiliul Județean 
Vaslui pentru implementarea proiectului 
"Modernizarea blocului locativ al taberei de 

odihnă pentru copii "Izvoraș" din s. Zloți” 

Direcția Asistență Socială și 
Protecție a Familiei 0,00 185,88 185,88 100,00   
Donații voluntare pentru 
cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile 
bugetare 

 185,88 185,88 100,0 

pentru reparație curentă, de la Agenția Servicii 
Publice, compensarea cheltuielilor în legătură cu 
pagubele cauzate de la scurgerile de apă, în urma 
defecțiunilor țevilor în anul 2019  

 

La capitolul alte venituri încasate în bugetul local de nivelul II se atestă încasări în mărime de 
6,99 mii lei. Acumulările parvenite în bugetul raional se reflectă în tabelul de mai jos:  

 



Tabelul 7 (lei) 
Suma,  

lei 
Plătitor Proveniența 

751,4 Liceul  teoretic  „Hyperion”  Gura Galbenei realizarea maculaturii 

3324,0 Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni 
realizarea borcanelor rămase în urma procurării 
produselor conservate 

111,0 Gimnaziul Troițcoe 
realizarea borcanelor rămase în urma procurării 
produselor conservate 

2800,0 Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Cimișlia 
mijloace restituite pentru deteriorarea a 2 paturi de la 
căminul liceului 

6986,4     
 

Ponderea principală în totalul veniturilor acumulate în bugetul raional revin transferurilor de la 
bugetul de stat direcționate bugetului raional, care constituie 155916,12 mii lei sau la nivel de 97,5 
la sută din totalul veniturilor executate pe perioada anului 2020. 

 

Acumulările transferurilor se reflectă în tabelul de mai jos:   Tabelul 8 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat pe 

an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fata de 
precizat 

Executat 
anul 

precedent 

Executat anul 
curent fata de 
anul precedent 

devieri (+/-) in %% 
devieri 

(+/-) 
in 

%% 
Transferuri primite în 
cadrul bugetului public 
național 

19 155 756,10 159 850,99 155 916,12 -3 934,87   97.5 127 053,73 28 862,39  122.7 

Transferuri primite între 
bugetul de stat și bugetele 

locale 
191 155 756,10 159 826,62 155 891,76 -3 934,86   97.5 126 978,97 28 912,79  122.8 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială  între 
bugetul de stat și bugetele 
locale de nivelul doi pentru 
învățămîntul preșcolar, 
primar, secundar general, 
special și complementar 
(extrașcolar) 

191111 95 841,90 95 841,90 94 074,62 -1 767,28   98.2 83 628,13 10 446,49  112.5 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială  între 
bugetul de stat și bugetele 
locale de nivelul doi pentru 
asigurare și asistența socială 

191112 2 892,40 4 925,12 3 649,44 -1 275,68   74.1 2 296,83 1 352,61  158.9 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială între 
bugetul de stat și bugetele 
locale de nivelul doi pentru 
școli sportive 

191113 2 944,20 2 993,90 2 923,57 -70,33   97.7 2 967,13 -43,56   98.5 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială între 
bugetul de stat și bugetele 
locale de nivelul doi pentru 
infrastructura drumurilor 

191116 16 401,00 16 401,00 16 391,25 -9,75   99.9 9 745,28 6 645,97  168.2 

Transferuri capitale primite 
cu destinație specială între 
bugetul de stat și bugetele 
locale de nivelul doi 

191120 4 331,00 4 331,00 4 298,87 -32,13   99.3   4 298,87   

Transferuri curente primite cu 
destinație generală între 
bugetul de stat și bugetele 
locale de nivelul doi 

19113 32 260,50 32 568,60 32 568,60  -  100.0 27 281,40 5 287,20  119.4 

Transferuri curente primite cu 
destinație generală între 
bugetul de stat și bugetele 
locale de nivelul doi 

191131 32 260,50 32 260,50 32 260,50  -  100.0 24 949,00 7 311,50  129.3 

Alte transferuri curente 
primite cu destinație generală 
între bugetul de stat și 
bugetele locale de nivelul doi 

191139  - 308,10 308,10  -  100.0 2 332,40 -2 024,30   13.2 

Transferuri curente primite cu 
destinație specială între 
instituțiile bugetului de stat și 
instituțiile bugetelor locale de 
nivelul doi 

191310 1 085,10 2 765,10 1 985,41 -779,69   71.8 1 060,20 925,21  187.3 

Transferuri primite intre 
bugetele locale în cadrul unei 

UAT 
193  - 24,37 24,36 -0,01  100.0 24,76 -0,40   98.4 

 

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de 
nivelul 2, în sumă de 4331,0 mii lei, constituie transferurile destinate pentru dotarea instituțiilor de 
învățământ, selectate pentru renovare în cadrul proiectului„ Reforma Învățământului în Moldova” 



pentru anul 2020, preconizate pentru instituția publică Liceul teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimișlia. 
Executarea transferurilor a atins suma de 4298,87 mii lei sau 99,3% față de prevederile preconizate. 

 

Pe parcursul perioadei raportate, de la bugetul de stat au fost suplimentate transferurile în sumă de 
1988,1 mii lei. La 23 aprilie 2020 a fost adoptată Legea nr. 61 pentru modificarea și completarea Legii 
bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19 decembrie 2019, prin care au fost precizate sumele 
transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2020. Pentru bugetul raional au fost 
efectuate următoarele ajustări:  

           Tabelul 9 (mii lei) 

Indicatori 

Aprobat prin Decizia 
Consiliului raional nr. 
07/06 din 20.12.2019 
privind aprobarea 

bugetului raional pe 
anul  2020  

Ajustat prin Legea 
61/2020 pentru 

modificarea Legii 
bugetului de stat pe 

anul 2020 nr. 172/2019 

Precizat Destinația  

Cod 
eko 

Denumire Suma, mii lei Suma, mii lei 
Suma, 
mii lei   

191139 
Alte transferuri  cu 
destinație generală 

- 308,1 308,1 
compensarea veniturilor ratate ale 
bugetelor locale din impozitul pe 
veniturile persoanelor fizice 

191310 

Transferuri curente primite 
cu destinaţie specială între 
instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor 
locale de nivelul doi 

1085,1 1680,0 2765,1 

Transferuri din Fondul de 

susținere socială a populației 
pentru pachetul minim de servicii 
sociale  

TOTAL ajustări - 1988,1 -  

 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.800 din 01.08.2018, pachetul minim de 
servicii sociale include următoarele servicii sociale enumerate în tabelul de mai jos. Transferurile 
destinate pentru întreținerea serviciile date se reflectă mai jos: 

Tabelul 10 (mii lei) 

Denumire 

Aprobat prin Decizia 
Consiliului raional nr. 07/06 din 

20.12.2019 privind aprobarea 
bugetului raional pe anul 2020 

(în conformitate cu Legea 
bugetului de stat pe anul  2020 

nr. 172/2019) 

Ajustat prin 
Legea 61/2020 

pentru 
modificarea 

Legii bugetului 
de stat pe anul 

2020 nr. 
172/2019 

Executarea 
transferurilor  

Transferuri 
nealocate 

de la 
Bugetul de 

stat 

Suma, mii lei Suma, mii lei Suma, mii lei Suma, mii 
lei 

1 2 3 4 5=4-3 
Serviciul sprijin și reintegrare 637,0 637,0 212,3 -424,7 
Serviciul social ”Asistență 
Personală” 

231,1 1911,1 1700,7 -210,4 

Serviciul social de suport monetar 
adresat familiilor/persoanelor 
defavorizate 

217,0 217,0 72,3 -144,7 

TOTAL 1085,1 2765,1 1984,9 -779,7 

  
 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații 
aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 din 30.11.2020 au fost 
alocate mijloace  financiare în sumă de 49,7 mii lei, transferuri cu destinație specială pentru 
școala sportivă, destinate pentru implementarea prevederilor Legii 270/2018 privind 
sistemul unitar de salarizare în instituțiile bugetare. 

Tabelul 11 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat Precizat 
pe an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fata de 
precizat Executat 

anul 
precedent 

Executat anul 
curent fata de 
anul precedent 

devieri (+/-
) 

în 
%% 

devieri 
(+/-) 

în 
%% 

Transferuri curente 
primite cu destinație 
specială între 
bugetul de stat și 
bugetele locale de 
nivelul doi pentru 
școli sportive 

191113 2 944,20 2 993,90 2 923,57 -70,33   97.7 2 967,13 -43,56  98.5 

  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113486&lang=ro


EXECUTAREA CHELTUIELILOR BUGETULUI RAIONAL 
 

Sub aspect economic, mărimea cheltuielilor executate din contul bugetului raional pentru 
perioada curentă au însumat 160262,14 mii lei sau 92,7 % din suma cheltuielilor preconizate pentru 
anul curent, în mărime de 172876,15 mii lei. 

Conform clasificației economice cheltuielile se reflectă mai jos: 
           Tabelul 12 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat pe 

an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fata de 
precizat 

Executat 
anul 

precedent 

Executat anul curent 
fata de anul 
precedent 

devieri 
(+/-) 

in %%  devieri  
(+/-) 

in 
%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
II.CHELTUIELI ȘI 
ACTIVE 
NEFINANCIARE   

162 915,60 172 876,15 160 262,14 
-12 

614,01 
  92.7 140 338,63 19 923,51  114.2 

III.CHELTUIELI 2 142 033,30 132 707,76 125 409,63 -7 298,13   94.5 111 029,52 14 380,11  113.0 
Cheltuieli de personal 21 98 404,90 96 807,19 93 707,86 -3 099,33   96.8 84 297,57 9 410,29  111.2 
Bunuri și servicii 22 36 784,30 25 627,69 23 890,35 -1 737,34   93.2 19 380,17 4 510,18  123.3 
Dobînzi 24 250,00 250,00 182,60 -67,40   73.0 218,72 -36,12   83.5 
Subsidii 25 400,00 722,00 672,00 -50,00   93.1 1 622,30 -950,30   41.4 
Prestații sociale 27 5 321,70 7 109,18 5 681,18 -1 428,00   79.9 4 885,79 795,39  116.3 
Alte cheltuieli 28 872,40 1 244,54 328,47 -916,07   26.4 624,98 -296,51   52.6 
Transferuri acordate în 
cadrul bugetului public 
național 29  - 947,16 947,16  -  100.0  - 947,16  - 
IV. ACTIVE 
NEFINANCIARE 3 20 882,30 40 168,39 34 852,51 -5 315,88   86.8 29 309,11 5 543,40  118.9 
Mijloace fixe 31 12 706,10 32 893,84 28 590,56 -4 303,28   86.9 21 354,53 7 236,03  133.9 
Stocuri de materiale 
circulante 33 8 176,20 7 274,55 6 261,95 -1 012,60   86.1 7 954,58 -1 692,63   78.7 
V. SOLD BUGETAR   -530,00 -4 944,67 3 789,06 8 733,73  176.6 -4 022,38 7 811,44  194.2 
VI. SURSELE DE 
FINANȚARE   530,00 4 944,67 -3 789,06 -8 733,73   76.6 4 022,38 -7 811,44   94.2 
VII. ACTIVE 
FINANCIARE 4  -  - 8,48 8,48  - 16,83 -8,35   50.4 
Creanțe interne 41  -  - 3,92 3,92  - 16,90 -12,98   23.2 
Diferența de curs valutar 42  -  - 4,56 4,56  - -0,07 4,63   >200 
VIII. DATORII 5 -2 670,00 -2 670,00 -2 535,49 134,51   95.0 -2 536,24 0,75  100.0 
Datorii interne 51                 
Imprumuturi recreditate 
interne între bugete 

56 -2 670,00 -2 670,00 -2 535,49 134,51   95.0 -2 536,24 0,75  100.0 

IX. MODIFICAREA 
SOLDULUI de mijloace 
bănești 

90 3 200,00 7 614,67 -1 262,05 -8 876,72   16.6 6 541,78 -7 803,83   19.3 

Sold de mijloace bănești la 
începutul perioadei 91 3 200,00 7 614,67 7 651,06 36,39  100.5 14 192,84 -6 541,78   53.9 
Corectarea soldului de 
mijloace bănești 92  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sold de mijloace bănești la 
sfîrșitul perioadei 93  -  - -8 913,12 -8 913,12  - -7 651,06 -1 262,06  116.5 

 
 

CHELTUIELILE DE PERSONAL 
 

Partea preponderentă a cheltuililor, în mărime de 58,5% din totalul cheltuielilor executate, o 
constituie cheltuielile de personal ale instituțiilor, direcțiilor și secțiilor subordonate Consiliului 
Raional, care includ remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal, achitarea 
contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență 
medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării. Pentru anul 2020, la acest capitol, în acest scop au 
fost preconizate 96807,19 mii lei, cheltuielile executate constituind 93 707,86 mii lei sau 96,8 la sută 
față de mijloacele planificate pe an. În comparație cu aceeași perioadă a anului precedent s-au executat 
cu 9410,29 mii lei mai mult, sau cu 11,1 la sută. Repartizarea cheltuielilor de personal pe grupe 
funcționale se reflectă mai jos: 

Tabelul 13 (mii lei) 

Denumirea 

Indicatori 

Aprobat Precizat Executat 
Executat / 
precizat 

% 

Ponderea 
executat 

din total % 
F1 

ECO 
K1-
K7 

Cheltuieli de personal                           21    98 404,90 96 807,19 93 707,86 96,8 100,0 
Servicii de stat cu destinație 
generală  01 

21    4 638,80 4 409,40 4 055,92 92,0 4,3 

Servicii în domeniul economiei    04 21    1 692,40 1 589,43 1 161,37 73,0 1,2 



Cultură,  sport,  tineret, culte și  
odihnă      08 

21    4 097,50 3 734,10 3 607,95 96,6 3,9 

Învățămînt      09 21    75 374,60 73 255,12 71 761,62 98,0 76,6 
Protecție socială   10 21    12 601,60 13 819,14 13 121,00 94,9 14,0 

 

BUNURI ȘI SERVICII 
 

Categoria respectivă constituie cheltuielile pentru bunurile şi serviciile necesare desfăşurării 
activităţii instituţiilor publice, cu excepţia bunurilor ce creează stocuri, mijloacelor fixe, rezervelor de 
stat. La categoria respectivă se atribuie si cheltuielile aferente contractelor încheiate cu persoanele 
fizice privind angajarea unor servicii. 

Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost preconizate în sumă de 25 627,69 mii lei sau 14,9% 
din suma cheltuielilor totale. Cheltuielile executate au însumat 23 890,35 mii lei sau 93,2% față de 
suma planificată. Cota preponderentă la acest capitol de cheltuieli executate pe perioada de raportare o 
dețin: servicii de reparații curente – 15946,2 mii lei sau 66,7%, urmate de serviciile energetice și 
comunale – 3833,03 mii lei sau 16,0 %, servicii neatribuite altor aliniate cu 2558,55 mii lei sau 10,7% 
din cheltuielile executate la acest capitol. Repartizarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii pe grupe 
funcționale se reflectă mai jos: 

Tabelul 14 (mii lei) 

Denumirea Functia 
F1-F3 

Aprobat Precizat Executat 
Executat / 
precizat 

% 

Ponderea 
executat 
din total 

% 

Consiliul Raional Cimișlia                            36 784,30 25 627,69 23 890,35 21,9 100,0 

Servicii de stat cu destinație generală         01   1 369,10 1 306,04 1 230,96 43,0 9,9 

Apărare națională                                        02   129,80 129,24 74,21 15,0 0,3 

Ordine publică și securitate națională         03   155,20 182,63 114,69 39,8 1,2 

Servicii în domeniul economiei                  04   16 401,00 14 724,84 14 712,47 8,7 22,7 

Ocrotirea sănătății 07 - 241,01 241,00 100,0 3,6 

Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă      08   889,00 668,61 406,73 19,4 2,6 

Învățămînt                                                   09   16 860,20 7 381,12 6 290,25 37,9 51,1 

Protecție socială                                          10   980,00 994,21 820,04 50,8 8,6 
 

DOBÎNZI 
 

La acest capitol de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în mărime de 250,0 mii lei, 
executate fiind 182,6 mii lei sau 73,0 la sută, mijloacele date constituind dobînda achitată pentru 
împrumutul angajat în cadrul proiectului „Energetic II” (se achită de două ori pe an). Suma de bază 
achitată pentru împrumutul angajat a constituit 2535,5 mii lei, deci cheltuielile totale pentru onorarea 
obligațiunilor au însumat 2718,1 mii lei. 

 

SUBSIDII 
 

Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost aprobate 400,0 mii lei, suplimentar pe 
parcursul anului, prin deciziile Consiliului raional, au fost alocate 322,0 mii lei, astfel, mijloacele 
preconizate a fi finanțate au însumat 722,0 mii lei. Pe perioada de raportare au fost executate cheltuieli 
în sumă de 672,0 mii lei, ceea ce constituie 93,1 % din mijloacele preconizate. Repartizarea mijloacelor 
se reflectă în tabela de mai jos: 

Tabelul 15 (mii lei) 

Indicatori 
Cod Eko 

K6 

Denumirea 
subsidiilor (conform 
clasificației bugetare) 

Aprob
at 

Precizat Finanțat 
Beneficiarul 

Denumirea 
beneficiarului 

Destinația mijloacelor 

TOTAL 400,0 722,0 672,0     

253000 
Subsidii acordate 

organizațiilor obștești     

0,0 15,0 15,0 
Organizației obștești 

Uniunea Veteranilor din 
raionul Cimișlia 

susținere financiară  

0,0 10,0 10,0 

Organizației Teritoriale  
din r. Cimișlia a 

Asociației Obștești 
„Uniunea Cernobîl din 

Moldova”  

organizarea mesei de  pomenire și 
acordarea unui  suport cu  produse 
alimentare familiilor cu stare grea 
financiară a membrilor organizație 



254000 

Subsidii acordate 
autorităților 

/instituțiilor publice la 
autogestiune             

300,0 300,0 250,0 
Întreprinderea 

Municipală „Servcom 
Cimișlia”  

susținere financiară  

100,0 150,00 150,0 
Incubatorul de Afaceri 

Cimișlia 
susținerea activității 

0,0 247,0 247,0 
IMSP Spitalul Raional 

Cimișlia 
compensarea cheltuielilor spitalicești 
pentru persoanele social-vulnerabile 

 

PRESTĂRI SOCIALE 
 

Mijloacele financiare pentru „Prestări sociale” au fost aprobate în mărime de 5321,7 mii lei, 
precizarea acestora a atins suma de 7109,18 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile executate 
au însumat 5681,18 mii lei sau 79,9 %. Executarea cheltuielilor pentru categoria data se reflectă mai 
jos: 

Tabelul 16 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fața de 
precizat Executat 

anul 
precedent 

Executat anul 
curent fața de 
anul precedent 

devieri 
(+/-) 

în %% 
devieri 

(+/-) 
în 

%% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III.CHELTUIELI 2 5 321,70 7 109,18 5 681,18 -1 428,00   79.9 4 885,79 795,39 116.3 

Prestații sociale 27 5 321,70 7 109,18 5 681,18 -1 428,00   79.9 4 885,79 795,39 116.3 
Prestații de asistență socială 272 5 054,20 6 727,30 5 357,63 -1 369,67   79.6 4 507,75 849,88 118.9 

Indemnizații de asistență socială 272300 1 759,40 1 761,20 1 205,08 -556,12   68.4 1 259,08 -54,00   95.7 

Tineri specialiști   512,00 512,00 392,00 -120,00   76.6 320,00 72,00 122.5 
Susținerea copiilor rămași fără  
îngrijirea părintească   

1 247,40 1 249,20 813,08 -436,12   65.1 939,08 -126,00   86.6 

Alocații 272400 529,90 547,03 506,02 -41,01   92.5 435,85 70,17 116.1 
Servicii de asistență parentală 
profesionistă    

354,50 371,63 371,62 -0,01  100.0 299,04 72,58 124.3 

Casa de  copii de tip familial   175,40 175,40 134,40 -41,00   76.6 136,81 -2,41   98.2 

Compensații 272500 1 654,40 1 653,90 1 576,44 -77,46   95.3 1 516,60 59,84 103.9 
Compensația pentru serviciile de 
transport           

782,10 787,60 767,99 -19,61 97,5102 811,51 -43,52 94,64 

Tineri specialiști   80,30 80,30 32,44 -47,86   40.4 53,10 -20,66   61.1 
Compensații banești pentru 
personalul didactic    

792,00 774,00 764,00 -10,00 98,7 652,00 112,00 117,2 

Compensarea cheltuielilor pentru 
conectarea la conducta de gaze 
naturale în conformitate cu 
prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 
1255/2007   

-  12,00 12,00 0,00 100 0,00 -12,00 - 

Ajutoare bănesti 272600 847,70 2 502,00 1 910,30 -591,70   76.4 1 129,27 781,03 169.2 
Serviciul social de sprijin pentru 
familiile cu copii    

632,50 637,00 212,30 -424,70   33.3 605,27 -392,97   35.1 

Serviciul social de suport monetar 
adresat familiilor/persoanelor 
defavorizate    

215,20 217,00 66,00 -151,00   30.4 204,00 -138,00   32.4 

Indemnizații unice pentru angajații 
infectați cu COVID 19   

-  1 472,00 1 456,00 -16,00 98,9 0,00 -16,00 - 

Acordarea ajutoarelor unice 
persoanelor socialmente vulnerabile   

-  176,00 176,00 0,00 100 320,00 -144,00 55 

Alte prestații de asistența socială 272900 262,80 263,17 159,80 -103,37   60.7 166,95 -7,15   95.7 
Acordarea prestațiilor sociale pentru 
copiii plasați în serviciile sociale 
(bani de buzunar)   

262,80 263,17 159,80 -103,37   60.7 166,95 -7,15   95.7 

Prestații sociale ale 
angajatorilor 273 

267,50 381,87 323,55 -58,32   84.7 378,04 -54,49   85.6 

Indemnizații la încetarea acțiunii 
contractului de muncă 273200 

55,00 61,84 61,81 -0,03  100.0 25,06 36,75 
  

>200 
Indemnizații pentru incapacitatea 
temporară de muncă achitate din 
mijloacele financiare ale 
angajatorului 273500 

212,50 320,04 261,74 -58,30   81.8 143,11 118,63 
 

182.9 

Achitarea indemnizației alesului 
local la expirarea mandatului 273600 

-  -  -  -  -  209,87 -209,87 - 

 

ALTE CHELTUIELI 
 

Pentru ”Alte cheltuieli” au fost prevăzute 1244,54 mii lei, cheltuielile executate se cifrează la suma 
de 328,47 mii lei sau 26,4 la sută din planul precizat pentru anul în gestiune. În suma cheltuielilor 
executate 58,8% constituie indemnizațiile aleșilor locali pentru participare la ședințele Consiliului 



raional (193,19 mii lei), 32,2% reprezintă alte cheltuieli executate în bază de contracte de prestări 
servicii cu persoane fizice achitate pentru efectuarea unor lucrări/prestări servicii, după cum urmează: 

Tabelul 17 (mii lei) 

Denumirea Aprobat Precizat Executat 
Executat față 

de precizate % 
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice                                    661,00 475,12 125,34 26,4 

Orchestra de muzică populară "Rapsozii" Cimișlia                                      95,60 50,24 15,30 30,5 
Fanfara Cimișlia                                                                                            367,20 367,20 58,65 16,0 
Tabăra de odihnă pentru copii  ”Izvoraș” din s.Zloți                                    198,20 11,00 10,57 96,1 
Aparatul Președintelui  Raionului Cimișlia                                                  - 32,37 26,51 81,9 
Gimnaziul Cenac                                                                                           - 14,31 14,31 100,0 

 

TRANSFERURI ACORDATE ÎNTRE BUGETELE LOCALE ÎN CADRUL UNEI UAT 
 

Mijloace financiare alocate sub formă de transferuri de la un buget la alt buget. La capitolul dat 
au fost precizate mijloace financiare în sumă de 941,7 mii lei, executarea acestora a atins suma de 941,7 
mii lei. Repartizarea transferurilor se reflectă în tabelul de mai jos: 

Tabelul 18 (mii lei) 

Denumirea Cod 
Precizat 

pe an 

Executat 
anul 

curent 

Executat fata de 
precizat 

Beneficiar Destinația 
devieri 

(+/-) 
în 

%% 
Transferuri acordate în 
cadrul bugetului public 
național 

29 941,7 941,7 0 100   

Transferuri curente acordate 
cu destinație specială între  
bugetele locale de nivelul doi 
și bugetele locale de nivelul 
întîi în cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale 

293111 256,70 256,70 0 100   

 256,70 256,70 0 100 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

Alocații din contul Taxei de la 
cumpărarea valutei străine de către 
persoanele fizice în casele de schimb 
valutar destinate pentru beneficiarii 
Cantinelor de ajutor social. Finanțarea 
cheltuielilor se efectuează pe măsura 
acumulării aceste taxe 

Transferuri capitale acordate 
cu destinație specială  între 
bugetele locale de nivelul doi 
și bugetele locale de nivelul 
întîi în cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale 

293120 150,0 150,0 0 100   

 50,0 50,0 0 100 
Primăria 

Gura 
Galbenei 

Contribuție pentru implementarea 
proiectului investițional „Amplasarea 
panourilor fotovoltaice pe acoperișul 
Complexului  sportiv din s. Gura 
Galbenei) 

 100,0 100,0 0 100 Primăria 
Troițcoe 

Contribuție pentru reparația capitală a 
grădiniței de copii din localitate 

Transferuri capitale acordate 
cu destinație generală  între 
bugetele locale de nivelul doi 
și bugetele locale de nivelul 
întîi în cadrul unei unități 
administrativ-teritoriale 

293141 535,00 535,00 0 100   

 200,0 200,0 0 100 

Primăria 
Cimișlia 

Contribuția Consiliului raional Cimișlia 
la reparația capitală a complexului 
memorial consacrat ostașilor căzuți în al 
doilea Război Mondial 

 200,0 200,0 0 100 

Contribuția Consiliului raional Cimișlia 
la construcția stației de pompare a apelor 
reziduale a parcului industrial cu 
conectarea ei la stația orășenească de 
epurare 

 135,0 135,0 0 100 
Primăria 
Ivanovca 

Nouă 

cofinanțarea proiectului „Forarea fîntînii 
arteziene” 

 

Alocațiile în mărime de 5,46 mii lei reprezintă mijloacele transferate de instituția publică 
Gimnaziul „Sergiu Coipan” s. Selemet către FISM (Fondul de Investiții Sociale din Moldova) ca 
contribuție în mărime de 5,0 la sută din costul total al proiectului implementat „Renovarea blocurilor 
sanitare în instituțiile de învățămînt”. 

MIJLOACE FIXE 
 

Mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă) şi nemateriale prevăzute pentru utilizare 
pe o durată mai mare de un an, indiferent de valoarea acestora. Cheltuielile aferente mijloacelor fixe 
pentru anul curent au fost precizate în sumă de 32 893,84 mii lei sau 19,1 % din totalul de cheltuieli 
planificate pentru anul de gestiune și executate în mărime de 28 590,56 mii lei sau 86,9% față de 
mijloacele preconizate. Acest capitol include cheltuieli pentru reparații capitale ale clădirilor –
13 301,03 mii lei, procurarea mașinilor și utilajelor – 4 407,63 mii lei, procurarea uneltelor și sculelor, 
inventarului de producere și gospodăresc – 3 673,83 mii lei.  

 
 



STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 
 

Pentru această categorie de cheltuieli au fost planificate 7 274,55 mii lei, dintre care au fost 
valorificate mijloace financiare în mărime de 6 261,95 mii lei sau 86,1 la sută din mijloacele precizate 
pentru perioada de raportare. 

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile executate au însumat 1221,13 mii 
lei sau 87,2 la sută din mijloacele prevăzute pe an. 

Pentru procurarea pieselor de schimb au fost executate surse în sumă de 264,05 mii lei sau 90,4% 
față de prevederile prevăzute. 

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au 
fost planificate – 2823,39 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 
2368,20 mii lei ori 83,9 la sută din prevederile anuale. În comparație cu aceeași perioadă a anului 
precedent se atestă o descreștere în mărime de 1522,44 mii lei, dat fiind faptului că începînd cu 11 
martie 2020 a fost sistată, periodic, activitatea instituțiilor de învățămînt în legătură cu pandemia de 
COVID-19. Norma de alimentare constituie, începînd cu 1 septembrie, pentru elevii din clasele a I-IV-
a - 10,8 lei, pentru un copil din grădiniță cu vîrsta de 3-7 ani - 26,25 lei și pentru elevii sportivi din LIS 
Lipoveni normele diferă, deci, pentru un elev sportiv din clasa a V-VIII – 46,4 lei și pentru clasa IX-
XII – 61,0 lei. Menționăm că contractează servicii de alimentație următoarele instituții: Liceul Teoretic 
“Mihai Eminescu” or. Cimișlia, Liceul Teoretic “Ion Creangă” or. Cimișlia, Gimnaziul “Alecsandr 
Pușkin” or. Cimișlia. Prin urmare, au fost diminuate cheltuielile care urmau să fie reflectate la categoria 
dată și au fost executate la capitolul bunuri și servicii. 

Pentru procurarea medicamentelor și materialelor sanitare au fost executate 413,95 mii lei. 
Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou – 927,04 mii 

lei. 
Pentru procurarea materialelor de construcție utilizate la reparațiile curente a clădirilor au fost 

prevăzute în buget 554,61 mii lei, cheltuielile real efectuate pe perioada raportată au constituit 529,13 
mii lei ori 95,4 la sută din prevederile anuale. 

Prin Decizia Nr. 07/06 din 20.12.2019 privind aprobarea bugetului în lectura a doua pe anul 2020 
a fost aprobată mărimea Componentei raionale în sumă de 15740,0 mii lei. Informația privind 
repartizarea mijloacelor alocate pe parcursul perioadei de raportare se reflectă în tabelul de mai jos:  

 

Tabelul 19 (mii lei) 

Nr. 
d/o 

Denumirea instituţiei Destinația repartizării alocațiilor din componenta 
raionala 

TOTAL 
ALOCAT 

TOTAL 
FINANȚAT 

Devieri 

1 Liceul teoretic ”Ion Creangă”, Cimişlia  

Întreținerea elevilor în cămine (18 cazați) 238,4 238,4 0,0 

Compensarea cheltuielilor de transport  31,14 31,14 0,0 
Schimbarea rețelei electrice la sediul central 250,0 250,0 0,0 
Lucrări de schimbare a pardoselii pe coridoare la 
etajul  2 și 3 al  blocului principal 180,0 180,0 0,0 

2 
Liceul teoretic  ”Mihai Eminescu”, 
Cimişlia  

Întreținerea elevilor în cămine (30 cazați) 397,4 298,5 98,9 
Compensarea cheltuielilor de transport  4,09 4,04 0,0 
Lucrări de modernizare a  stadionului 1380,0 1380,0 0,0 

3 
Liceul teoretic  ”Hyperion”, Gura-
Galbenei 

Compensarea cheltuielilor de transport  1,47 0,7 0,8 
Schimbarea ferestrelor 200,0 199,6 0,4 

4 
Liceul Internat cu profil Sportiv, 
Lipoveni 

Compensarea cheltuielilor de transport  6,58 6,58 0,0 
Modernizarea stadionului 235,0 234,8 0,2 
Pavarea curții 315,0 314,9 0,1 

5 
Gimnaziul ”Alecsandru Puşkin”, 
Cimişlia 

Deficit bugetar 693,2 693,2 0,0 
Compensarea cheltuielilor de transport  2,75 2,75 0,0 
Reparația spațiilor sanitare 330,5 326,8 3,7 
Procurarea și instalarea ușilor 67,5 70,5 -3,0 

6 Gimnaziul Batîr 
Compensarea cheltuielilor de transport  2,68 2,25 0,4 
Reparația ospătăriei și pragului la intrare în ospătărie 300,0 295,6 4,4 
Construcția stadionului de minifotbal 200,0 200 0,0 

7 Gimnaziul  Cenac 
Deficit bugetar 124,3 124,3 0,0 
Termoizolarea blocului si schimbarea ferestrelor 
(64,0 mii lei) 615,0 615,0 0,0 

8 Gimnaziul  Gradişte 
Deficit bugetar 374,3 374,3 0,0 
Compensarea cheltuielilor de transport  3,24 2,4 0,8 
Reparația pardoselii în sălile de clasă 241,0 240,5 0,5 

9 Gimnaziul  Hirtop 
Compensarea cheltuielilor de transport  2,7 2,24 0,5 
Schimbarea ușilor în interior și pardoselii pe coridor 232,0 231,96 0,0 

10 
Gimnaziul  ”Dimitrie Cantemir”, 
Ialpujeni 

Deficit bugetar 699,3 699,3 0,0 
Lucrări de pavare a curții 125,0 125,0 0,0 

11 Gimnaziul ”Constantin Stere”, Javgur 
Deficit bugetar 376,8 376,8 0,0 
Reparația ospătăriei  180,0 179,7 0,3 



12 Gimnaziul  Porumbrei 

Deficit bugetar 75,9 75,9 0,0 
Compensarea cheltuielilor de transport  1,3 1,3 0,0 
Evacuarea apelor fluviale și pavarea teritoriului 203,6 203,8 -0,2 
Proiectarea Gazificării instituției  96,4 94,6 1,8 

13 
Gimnaziul  ”Ştefan  cel Mare”, 
Mihailovca  

Compensarea cheltuielilor de transport  5,67 5,67 0,0 
Reparație capitală a acoperișului 789,0 789,0 0,0 
Construcția a 2 haznale pentru depozitarea apelor 
reziduale 61,0 61,0 0,0 

14 Gimnaziul   ”Sergiu Coipan”, Selemet 
Compensarea cheltuielilor de transport  2,6 2,2 0,4 
Gazificarea instituției 724,4 724,4 0,0 
Reparație curentă a clădirii 125,6 124,7 0,9 

15 Gimnaziul  Sagaidac 
Deficit bugetar 287,3 287,3 0,0 
Compensarea cheltuielilor de transport  0,9 0,9 0,0 
Gazificarea instituției și reparația exteriorului clădirii 600,0 596,9 3,1 

16 Gimnaziul ”Tudor Strișcă”, Satul Nou 
Deficit bugetar 500 500 0,0 
Compensarea cheltuielilor de transport  0,17 0,17 0,0 
Reparația acoperișului 500,0 500 0,0 

17 Gimnaziul  Troiţcoe 

Deficit bugetar 507,3 507,3 0,0 
Compensarea cheltuielilor de transport  0,53 0,53 0,0 
Plata premiului anual pentru anul 2019 27,00 27,0 0,0 
Reparația cazangeriei 235,0 234,9 0,1 

18 
Școală primară- grădiniță ”Liuba 
Dimitriu”, Ciucur - Mingir 

Deficit bugetar 383,3 383,3 0,0 
Compensarea cheltuielilor de transport  6,93 3,2 3,7 

Plata premiului anual pentru anul 2019 34,40 34,4 0,0 

Schimbarea pardoselii 62,0 62,0 0,0 
19 Şcoală primară - grădiniţă  Codreni Deficit bugetar 315,7 315,7 0,0 
20 Tabăra de odihnă "Izvoraș"din s.Zloți Construcția parțială a scenei 234,6 234,5 0,1 

21 Direcția Învățămînt  

Procurarea laptop-uri pentru clasele I 170,0 169,8 0,2 
Transportarea elevilor (815 copii) 1913,3 1860,2 53,1 
Procurarea termometrelor cu infraroșu non-contact 
pentru instituțiile de învățămînt 66,0 65,8 0,2 

  TOTAL ALOCAT PRIN DECIZIA:   15739,3 15567,73 171,5 
  TOTAL APROBAT   15740,0     
  NEDISTRIBUIT   0,75     
 

Repartizînd alocațiile distribuite din componenta raională după anumite obiective, finanțarea 
acestora se v-a reflecta după cum urmează: 

Tabelul 20 (mii lei) 
  Indicatori Alocat Finanțat Nefinanțat 
  Alocații pentru plata premiului anual (pentru a. 2019) 61,40 61,40 0 

  Reparații capitale, modernizare 8482,6 8470,2 0 
  Compensarea cheltuielilor la transport 72,75 66,07 6,68 
  Procurarea tehnicii de calcul 170,0 169,8 0,2 
  Transportarea elevilor 1913,3 1860,2 53,1 
  Acoperirea deficitului de buget 4337,4 4337,4 0 
  Întreținerea elevilor în cămine 635,80 536,90 98,9 

  
Procurarea termometrelor cu infraroșu non-contact pentru instituțiile 
de învățămînt 66,0 65,8 0,2 

  Total 15739,3 15567,7 171,5 
 

Sub aspectul repartizării cheltuielilor bugetare pe programe și subprograme, evoluția executării 
acestora se reflectă în diagrama de mai jos: 

Diagrama nr.1 
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Program P1P2 – 0301 ”Exercitarea guvernării” 

 
Pentru autoritățile legislative și executive ale raionului Cimișlia au fost aprobate mijloace 

financiare în mărime de 8516,0 mii lei, cheltuielile precizate au constituit 7130,6 mii lei. Pentru 
activitatea acestora au fost executate cheltuieli în sumă de 6535,0 mii lei sau 91,6 la sută față de 
mijloacele precizate pentru perioada respectivă. Din suma cheltuielilor executate partea preponderentă 
o constituie cheltuielile de personal 2859,1 mii lei sau 43,8 la sută din totalul cheltuielilor executate pe 
ramura dată. 

Program P1P2 – 0501 „Politici și management în domeniul bugetar-fiscal” 
 

Pentru 14,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției finanțe au fost preconizate 
mijloace financiare în mărime de 1572,1 mii lei, cheltuielile executate au constituit 1527,71 mii lei. 
Din suma cheltuielilor executate partea preponderentă o constituie cheltuielile de personal 1196,83 mii 
lei sau 78,3 la sută din totalul cheltuielilor executate pe ramura dată. 

 
Program P1P2 – 0802 ”Gestionarea fondurilor de rezervă” 

 
Mijloacele Fondului de rezervă aprobate pentru anul în gestiune au alcătuit 300,0 mii lei, 

cheltuielile precizate ating suma de 16,0 mii lei. Prin deciziile consiliului raional au fost repartizate – 
284,0 mii lei sau 94,5%. 

Tabelul  nr.21 (mii lei) 

Deciziile Consiliului raional privind distribuirea mijloacelor 
financiare din Fondul de rezervă  

Suma mii, 
lei 

Decizia nr. 01/04 din 06.03.2020  144,50 
Decizia nr. 04/05 din  30.06.2020 72,00 
Decizia nr. 05/03 din 25.09.2020 44,5 
Decizia nr. 06/03 din 10.12.2020 21,00 
Decizia nr. 07/02  din 24.12.2020 2,00 

TOTAL 284,00 
 

Program P1P2 – 1702 ” Datoria internă a autorităților publice locale” 
 

Pentru onorarea datoriei interne de stat au fost precizate mijloace financiare în mărime de 250,0 
mii lei, executate fiind 182,6 mii lei sau 73,04 la sută, mijloacele date constituind dobînda achitată 
pentru împrumutul angajat în cadrul proiectului „Energetic II” (se achită de două ori pe an). 
Cheltuielile respective includ achitarea dobînzilor aferente datoriei interne. Suma de bază achitată 
pentru împrumutul angajat a constituit 2535,5 mii lei, deci cheltuielile totale pentru onorarea 
obligațiunilor au însumat 2718,1 mii lei (2535,5 mii lei+182,6 mii lei). 

 
Program P1P2 – 3104 ”Servicii de suport în domeniul apărării  naționale” 

 
Pentru activitatea administrativ - militară și recrutarea tinerilor pentru încorporare în armata 

națională au fost executate cheltuieli în mărime de 90,49 mii lei sau la nivel de 60,9% față de mijloacele 
aprobate în mărime de 148,5 mii lei. 

Cheltuielile preconizate cît și executate pentru întreținerea secției administrativ-militare se 
reflectă mai jos:  

          Tabelul  nr.22 (mii lei) 

Denumirea 
ECO 

K1-K6 
Aprobat Precizat Executat 

Executat  
față de 

precizat % 

II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE        148,50 148,50 90,49 60,9 

III. CHELTUIELI        129,80 129,24 74,21 57,4 

Servicii de locațiune                                           222300 17,60 17,60 12,09 68,7 
Servicii medicale                                                222810 80,00 79,44 38,19 48,1 



Servicii de pază                                                  222940 6,90 6,90 6,63 96,1 
Servicii neatribuite altor aliniate                        222990 25,30 25,30 17,30 68,4 

IV. ACTIVE NEFINANCIARE        18,70 19,26 16,29 84,6 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților                                                                       331110 12,10 12,66 12,52 98,9 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizitelor de birou                                                        336110 6,60 6,33 3,50 55,3 

 

Program P1P2 – 3502 ” Ordine și siguranța publică” 
Pe programul dat au fost precizate cheltuieli în sumă de 60,0 mii lei - mijloace financiare alocate 

prin Decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 03/01 din 16.06.2020 destinate pentru construcția 
blocurilor sanitare în cadrul Secției de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Cimișlia.  Executarea 
cheltuielilor a atins suma de 59,98 mii lei sau 100% față de mijloacele prevăzute în buget. 

 
Program P1P2 – 3702 ” Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor” 

 
Pentru organizarea și desfășurarea măsurilor de protecție civilă în raion au fost aprobate 

cheltuieli în sumă de 190,2 mii lei. Executarea cheltuielilor a atins suma de 115,0 sau 60,4% față de 
mijloacele prevăzute în buget. Neexecutarea integrală a mijloacelor financiare a fost condiționată de 
faptul că nu au fost organizate donări de sînge. 

 

Program P1P2 – 5001 „Politici și management  în domeniul  
macroeconomic și de dezvoltare a economiei” 

 
Pentru 5,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției Economie și Atragerea 

Investițiilor au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 555,8 mii lei, cheltuielile executate 
au constituit 506,19 mii lei, care reprezintă cheltuieli de personal (99,7 %) și indemnizații pentru 
incapacitatea temporară de muncă achitate de angajator (0,3 %). 

 
Program P1P2 – 5004 „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii” 

 
Pentru activitățile incluse în programul dat s-au precizat mijloace financiare în sumă de 140,0 

mii lei, executarea acestora a însumat 139,14 mii lei sau 99,4 la sută față de prevederile anuale. În suma 
cheltuielilor executate se includ: 50,0 mii lei, mijloace financiare alocate Incubatorului de Afaceri 
Cimișlia prin Decizia Consiliului raional nr. 03/01 din 16.06.2020, destinate pentru acoperirea 
deficitului bugetar și 89,14 mii lei executate din 90,0 mii, alocate pentru „Servicii inovative ale IP 
”Incubatorului de Afaceri din Cimișlia” pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune” în or. 
Cimișlia. 

Program P1P2 – 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii, dezvoltării 
regionale și mediului” 

 
Pentru 5,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției Agricultură și Industria 

Prelucrătoare au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 571,9 mii lei, cheltuielile 
executate au constituit 338,12 mii lei, care reprezintă cheltuieli de personal (98,6 %) și indemnizații 
pentru incapacitatea temporară de muncă achitate de angajator (1,4 %). 

 
Program P1P2 – 6101 „Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 

construcțiilor” 
 

Pentru 5,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției Dezvoltare Teritorială au 
fost preconizate mijloace financiare în mărime de 570,7 mii lei, cheltuielile executate au constituit 
415,93 mii lei, care reprezintă cheltuieli de personal (96,2 %) și indemnizații pentru incapacitatea 
temporară de muncă achitate de angajator (3,8 %). 

 
Program P1P2 – 6105 „Implementarea proiectelor de dezvoltare regională” 

 
Pentru activitățile incluse în programul dat s-au precizat mijloace financiare în sumă de 200,0 

mii lei, care au fost executate integral. Mijloacele financiare au fost alocate prin Decizia Consiliului 



raional nr. 01/04 din 06.03.2020 - contribuția Consiliului raional la construcția stației de pompare a 
apelor reziduale a parcului industrial cu conectarea la stația de epurare. 

 
Program P1P2 – 6402 „Dezvoltarea drumurilor” 

 
Acest program include cheltuieli aferente reparației drumurilor locale. Mijloacele aprobate 

însumează 16401,0 mii lei, executarea acestora a fost la nivel de 99,9 la sută față de mijloacele 
preconizate sau 16391,25 mii lei. Mijloacele respective constituie transferuri cu destinație specială de 
la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor locale, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 
2020. 

Program P1P2 – 7502 „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale” 
 
Acest program include cheltuieli pentru amenajarea și salubrizarea teritoriului. Mijloacele 

aprobate însumează 300,0 mii lei. Cheltuielile precizate constituie 410,0 mii lei, executarea acestora a 
fost la nivel de 61,0 la sută față de mijloacele preconizate sau 250,0 mii lei.  

Prin Decizia Consiliului raional nr. 07/06 din 20.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului 
raional pe anul 2020” au fost aprobate mijloace financiare, în sumă 300,0 mii lei, destinate pentru 
susținerea activității ÎM „SERVCOM CIMIȘLIA”, care au fost executate în sumă de 250,0 mii lei sau 
83,3%. 

Mijloacele precizate, în sumă de 110,0 mii lei, au fost alocate prin Decizia Consiliului raional 
nr. 01/04 din 06.03.2020 pentru elaborarea proiectului tehnic la construcția „Poligonului de depozitare 
a deșeurilor pentru raionul Cimișlia”, cheltuieli neexecutate în legătură cu abrogarea deciziei 
Consiliului local s. Mihailovca privind alocarea unui teren destinat în scopul dat. 

 
Program P1P2 – 7504 „Construcția locuințelor” 

 
Acest program include cheltuieli pentru construcția locuințelor. Mijloacele aprobate însumează 

3200,0 mii lei, destinate pentru implementarea proiectului „Construcția locuințelor sociale pentru 
păturile socialmente vulnerabile”.  

Prin Decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 08/21 din 22.12.2017 „Cu privire la modificarea 
și completarea deciziei nr. 02/27 din 12.05.2017 „Cu privire la participarea Consiliului raional Cimișlia 
în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II”” a fost 
stabilit aportul financiar al Consiliului raional în cadrul proiectului dat în sumă de 3200,0 mii lei. 
Mijloacele nu au fost valorificate în legătură cu faptul că lucrările nu au fost executate de către 
operatorul economic în termenul stabilit în contract. 
 

Program P1P2 – 8018 „Programe naționale și speciale  
în domeniul ocrotirii sănătății”  

și  
P1P2 – 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în  

domeniul ocrotirii sănătății” 
 

Aceste programe includ cheltuieli pentru susținerea activității instituțiilor medico-sanitare din 
raion. Reflectarea cheltuielilor pe programe diferite a fost condiționată de prevederile clasificației 
bugetare. Prin deciziile Consiliului raional au fost alocate 1154,41 mii lei, executate la nivel de 100,0 
la sută. Acestea s-au direcţionat pentru următoarele necesităţi: 

Tabelul  nr.23 (mii lei) 

Alocat Beneficiar Destinația 
Aprobat 

2020 
Precizat 

2020 

Executat la 
situația din 
31.12.2020 

Devieri 
(+/-) 

executat 
/precizat 

  TOTAL GENERAL   1154,41 1154,38 -0,03 

Consiliul 
raional 

Instituțiile medico-
sanitare din teritoriu 

premierea cadrelor medicale cu ziua profesională - 241,0 241,01 -0,01 

IMSP Spitalul raional 
Cimișlia 

destinate prevenirii, diminuării și combaterii 
consecințelor pandemiei de COVID-19 
(procurarea unui generator de current electric 
ATLAS JENERATOR ELLA 150 kw (239,7 mii 
lei), autoclav semiautomat cu încărcare orizontală 
Gka-100 PZ KASPZ (129,38 mii lei), dulap de 
sterilizare a instrumentelor cu aer uscat (26,4 mii 

- 666,41 666,38 -0,02 



lei), 6 concentratoare de oxygen compact (162,9 
mii lei) și măști medicale -10000 buc.) 
compensarea cheltuielilor pentru tratarea 
persoanelor social vulnerabile pe a.  2019 

- 247,00 247,00 - 

 

 
Program P1P2 – 8501 „Politici și management în domeniul culturii”  

 
Pentru 6,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Secției Cultură, Tineret și Sport au 

fost preconizate mijloace financiare în mărime de 677,6 mii lei, cheltuielile executate au constituit 
667,71 mii lei, care reprezintă cheltuieli de personal (89,4 %). 
 

Program P1P2 – 8502 „Dezvoltarea culturii”  
 
La acest program sunt reflectate cheltuielile pentru activitatea formațiunilor folclorice din 

subordinea Secției Cultură, Tineret și Sport, după cum urmează: 
Tabelul nr.24 (mii lei) 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

Suma, mii lei  
Devieri 

executat/
precizat 

(%) 

Nr. unitați 

Aprobat Precizat Executat 
angajați 
de baza 

angajați prin 
contract prestări 

servicii 

1 
Formația folclorică 
„Busuioc moldovenesc” 

185,40 185,40 183,14 98,8 2,00  - 

2 
Ansamblul de dans popular 
„ La izvor” 

208,30 208,30 145,41 69,8 2,00  - 

3 Orchestra Fanfara Cimișlia 531,60 531,60 194,98 36,7 2,00 24,00 

4 
Orchestra de muzică 
populară  ”Rapsozii” 
Cimișlia 

287,70 287,70 214,44 74,5 2,00 15,00 

 Total 1 213,00 1 213,00 737,97 60,8 70,34 39,00 

 
Program P1P2 – 8503 „Protejarea și punerea în valoare a  

patrimoniului cultural național”  
 

Pentru 6,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă 
Cimișlia din subordinea Secției Cultură, Tineret și Sport au fost aprobate mijloace financiare în 
mărime de 493,5 mii lei. Cheltuielile precizate au însumat 993,5 mii lei, executarea acestora a atins 
suma de - 964,16 mii lei. Prin Decizia Consiliului raional nr. 01/04 din 06.03.2020 au fost alocate 
mijloace financiare în sumă de 500,0 mii lei, inclusiv: 300,0 mii lei pentru finisarea reparației Muzeului 
de Istorie, Etnografie și Artă Cimișlia (executate în sumă de 293,36 mii lei) și 200,0 mii lei - contribuția 
Consiliului raional la reparația capitală a complexului memorial consacrat ostașilor căzuți în al 2-lea 
Război Mondial (executat 100,0%). Cheltuielile executate pentru activitatea nemijlocită a Muzeului de 
Istorie, Etnografie și Artă Cimișlia au constituit 470,8 mii lei. 
 

Program P1P2 – 8602 „Sport”  
 

Acest program include cheltuieli pentru instituțiile sportive, cît și pentru activitățile sportive 
desfășurate. Cheltuielile reflectate la programul dat se descifrează în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr.25 (mii lei) 

Denumirea Aprobat Precizat Executat 

Devieri 
executat / 
precizat 

(%) 

Total 3 105,20 3 354,90 3 207,11 95,6 

Consiliul Raional Cimișlia                                                                           

Direcția  Învățămint Cimișlia                                                                 
Activități sportive                                                                       52,00 52,00 29,10 56,0 

Secția cultură tineret și sport Cimișlia                                                  
Activități sportive                                                                       100,00 100,00 53,74 53,7 

    Aparatul  președintelui         
Proiecte de investiții publice - Elaborarea proiectului 

tehnic la construcția „Complexului sportiv regional în or. Cimișlia„                                                           - 200,00 200,00 100,0 

Scoala sportivă Cimișlia                                                                  2 953,20 3 002,90 2 924,27 97,4 



 

 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 30.11.2020 privind repartizarea și redistribuirea 
unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, au fost 
alocate mijloace  financiare în sumă de 49,7 mii lei, transferuri cu destinație specială pentru 
școala sportivă, destinate pentru implementarea prevederilor Legii 270/2018 privind 
sistemul unitar de salarizare în instituțiile bugetare. 

 
Program P1P2 – 8603 „Politici și management în domeniul culturii”  

 
Pentru 2,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Centrului de tineret din subordinea  

Secției Cultură, Tineret și Sport au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 226,4 mii lei. 
Cheltuielile executate au constituit 193,63 mii lei, dintre care cheltuieli de personal (71,2 %). 

 
Program P1P2 – 8801 „Politicii și management în 

domeniul educației, culturii și cercetării” 
 

Pentru programul dat au fost aprobate mijloace în mărime de 5107,4 mii lei, mijloacele precizate 
au constituit 4861,40 mii lei. Cheltuielile s-au executat în sumă de 4 258,39 mii lei sau la nivel de 
87,6%.  

Pentru întreţinerea a 28 unități de personal din cadrul Direcţiei Învăţămînt General au fost 
precizate cheltuieli în sumă de 2948,10 mii lei şi executată în mărime de 2398,20 mii lei sau 81,3 la 
sută. Din suma cheltuielilor executate, ponderea majoră a constituit cheltuielile de personal 89,3% sau 
2141,57 mii lei. 

Pentru anul 2020 au fost aprobate 19 unități de personal pentru transportarea elevilor. 
Cheltuielile executate pe perioada de gestiune au constituit 1860,19 mii lei sau 97,2 la sută față din 
suma precizată în mărime de 1913,30 mii lei. Cheltuielile de personal au însumat 1058,66 mii lei sau 
56,9 la sută din totalul cheltuielilor executate. Cheltuielile pentru procurarea combustibilului au 
însumat 344,67 mii lei, urmate de cheltuielile pentru procurarea pieselor de schimb -150,0 mii lei, 
reparațiile curente a autobuzelor școlare -114,65 mii lei. 

Pe parcursul anului, în raion au activat 19 de instituţii de învăţămînt secundar general, dintre 
care: 2 instituții tip „scoli primare - gradinite”, 13 instituţii tip “gimnazii” şi 4 instituţii tip “licee” la 1 
septembrie 2020, cu un contingent de 4024 elevi în 213 clase, inclusiv: 

Tabelul nr.26 (mii lei) 

Indicatori 
cl.I-IV Ci. V-IX cl/ X-XII Total 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 
Gimnazii 49 785 63 1004     112 1789 
Licee 38 855 41 953 18 398 97 2206 
Școli primare 4 29         4 29 

TOTAL 91 1669 104 1957 18 388 213 4024 
 

În instituțiile preșcolare sunt înscriși 66 de copii în 3 grupe, inclusiv: 
- 1 grupă pregătitoare cu 21 copii, 
- 2 grupe cu 43 copii în grupe cu copii de 4-7 ani. 

 
Program - P1P2 8802 „Educație timpurie” 

 
În subordinea Consiliului raional sunt 2 instituții tip Școală primară-grădiniță – Școala primară-

grădiniță Codreni s. Codreni și Școala primară-grădiniță „Liuba Dimitriu” s.Ciucur Mingir. Pentru 
întreținerea și buna activitate a instituțiilor preșcolare, parte componentă a școlilor primare-grădinițe, 
au fost aprobate mijloace în mărime de 1230,9 mii lei, cheltuielile executate au constituit 1076,33 mii 
lei sau 87,1 la sută din suma cheltuielilor preconizate pe perioada de gestiune – 1235,96 mii lei. 

Pentru întreținerea a 506,09 unități de personal, care au activat în mediu, cheltuielile pentru 
remunerarea și achitarea contribuțiilor sociale personalului angajat sau însumat 831,0 mii lei, ceea ce 
constituie 77,2 % din suma totală a cheltuielilor executate pe programul dat. 

Pentru alimentația copiilor s-au utilizat resurse în sumă de 89,8 mii lei (46,7 %) față de suma 
precizată 192,2 mii lei. 
 Costul alimentaţiei pe zi per copil în mediu a constituit – 25,25 lei, pe cînd, începînd cu 01 
septembrie norma de alimentare pentru anul 2020 a fost aprobată în mărime de 26,25 lei.  



 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt general 
public, compensațiile bănești se acordă anual, într-o singură tranșă, în valoare de 2000 de lei. 
Compensațiile achitate au însumat 8,0 mii lei (100,0%), destinate pentru 4 beneficiari. 

 

Program - P1P2 8803 „Învățămînt primar” 
 

Cheltuielile pentru şcoli primare - grădiniţe pe compartimentul „şcoli” au fost aprobate mijloace 
în sumă de 1868,3 mii lei, cheltuielile precizate se sumează la 1993,65 mii lei, executarea cheltuielilor 
a atins suma de 1856,22 mii lei, sau la nivel de 93,1 la sută. 

 
La 01 septembrie 2019, prin Decizia Consiliului raional, a fost reorganizată 1 instituție - din 

Gimnaziu-grădiniță „Liuba Dimitriu„ Ciucur Mingir„ în Școală primară-grădiniță „Liuba Dimitriu„ 
Ciucur Mingir, deci, începînd cu 01 octombrie 2019 în teritoriu activează 13 gimnazii și 2 școli-primare 
grădiniță. 

 
Pentru remunerarea a 18,62 unități de personal ce au activat în mediu pe parcursul anului 2020 

au fost îndreptate 1516,64 mii lei din 1584,75 mii lei sau 95,7 %. 
  

Pentru alimentația copiilor din clasele 1-4 au fost aprobate mijloace în sumă de 79,4 mii lei, 
precizarea mijloacelor în sumă de 78,54 mii lei. Executarea acestora a atins suma de 53,75 mii lei sau 
68,4 % față de mijloace precizate. 
Costul alimentaţiei pe zi per copil în mediu a constituit 11,8 lei, pe cînd norma de alimentare constituie 
10,8 lei.  
 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt general 
public, compensațiile bănești se acordă anual, într-o singură tranșă, în valoare de 2000 de lei. 
Compensațiile achitate au însumat 18,0 mii lei sau 100% din prevederile precizate, pentru 9 beneficiari. 
 

Program - P1P2 8804 „Învățămînt gimnazial” 
 

 Pentru activitatea gimnaziilor, pe perioada de gestiune, s-au prevăzut cheltuieli în suma de 
43933,58 mii lei, au fost executate cheltuieli în mărime de 42450,67 mii lei sau la nivel 96,6 %.  
  
 Pentru remunerarea personalului încadrat în instituții s-au executat mijloace financiare în sumă 
de 31393,04 mii lei (inclusiv 20,35 mii lei cheltuieli pentru compensarea serviciilor de transport 
destinate pentru cadrele didactice) față de 32188,72 mii lei (inclusiv 22,54 mii lei cheltuieli pentru 
compensarea serviciilor de transport destinate pentru cadrele didactice), sau la nivel de 97,5 %. Pentru 
plata consumului de gaze naturale s-au executat – 889,34 mii lei (2,1% din total cheltuieli), reparații 
capitale – 5612,57 mii lei (13,2% din total cheltuieli), procurarea combustibilului – 586,75 mii lei (1,4 
% din total cheltuieli). 
 Pentru asigurarea alimentării elevilor din gimnazii au fost efectuate cheltuieli în mărime de 
947,17 mii lei față de 1234,95 mii lei mijloace prevăzute pe perioada respectivă. Pentru remunerarea 
și achitarea contribuțiilor și primelor de asigurarea socială au fost efectuate cheltuieli în sumă de 
31393,04 mii lei sau 73,9 la sută din totalul cheltuielilor prevăzute pentru compartimentul dat. 
Cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare au însumat 1010,67 mii lei (947,17 + 63,5), 
deoarece Gimnaziul “Al. Pușkin” or. Cimișlia contractează servicii de alimentare, deci, cheltuielile 
sunt reflectate la articolul 222990 – 63,5 mii lei. Costul alimentaţiei pe zi per elev clasa I-IV în mediu 
a constituit – 11,77 lei, cît și pentru elevii din clasele a V-IX-a – 8,95 lei. 
 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt general 
public, compensațiile bănești se acordă anual, într-o singură tranșă, în valoare de 2000 de lei. 
Compensațiile achitate au însumat 356,0 mii lei (178 beneficiari) din 360,0 mii lei aprobate în acest 
scop. 

 

 

 



Program - P1P2 8806 „Învățămînt liceal” 
 

 Pentru întreţinerea liceelor suma cheltuielilor precizate a constituit – 44457,34 mii lei și 
executate 43636,64 mii lei sau în proporție de 98,2 la sută. 
 Pentru activitatea nemijlocită a liceelor au fost preconizate mijloace în mărime de 32737,21 mii 
lei, cheltuielile executate au atins suma de 32334,8 mii lei sau 98,8%. Din suma cheltuielilor executate 
ponderea majoră o dețin cheltuielile de personal 24389,4 mii lei (inclusiv 42,45 mii lei cheltuieli pentru 
compensarea serviciilor de transport destinate pentru cadrele didactice) sau 75,4 la sută din totalul 
cheltuielilor executate pentru compartimentul dat. Pentru reparația edificiilor s-au valorificat 5818,85 
mii lei ( reparații capitale – 5661,33 mii lei + procurarea materialelor de construcție – 157,52 mii lei). 
 Pentru întreţinerea căminelor din cadrul liceelor s-au aprobat mijloace financiare în sumă de 
679,0 mii lei. Cheltuielile precizate au însumat – 594,0 mii lei, executate fiind 538,3 mii lei sau 90,6 
la suta. Cheltuielile de personal au însumat 395,5 mii lei sau 73,4 % din total cheltuieli executate pe 
activitatea dată. 

Pentru asigurarea alimentării elevilor din licee au fost efectuate cheltuieli în mărime de 1972,67 
mii lei față de 2295,03 mii lei mijloace prevăzute pe perioada respectivă. Pentru remunerarea și 
achitarea contribuțiilor și primelor de asigurarea socială au fost efectuate cheltuieli în sumă de 451,81 
mii lei sau 22,9 la sută din totalul cheltuielilor executate pentru compartimentul dat. Cheltuielile pentru 
procurarea produselor alimentare au însumat 1483,83 mii lei (755,66+361,30+366,87), deoarece Liceul 

“Mihai Eminescu” or. Cimișlia, Liceul “Ion Creangă” or. Cimișlia contractează servicii de alimentare, 
deci, cheltuielile sunt reflectate la articolul 222990 – 361,3 mii lei, respectiv 366,87 mii lei sau 75,2 % 
din total cheltuielile efectuate pe compartimentul dat. Costul alimentaţiei pe zi per elev clasa I-IV în 
mediu constituie – 12,21 lei.  
 
 În teritoriu activează Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni pentru care au fost prevăzute 
cheltuieli în mărime de 7519,88 mii lei, cheltuielile executate constituie 7506,02 mii lei, sau 99,8 %. 
Cheltuielile de personal au însumat 4853,11 mii lei sau 64,7% față de totalul cheltuielilor executate pe 
compartimentul dat. Costul alimentaţiei pe zi per elevi sportiv în mediu clasa V-IX constituie 45,93 
lei, respectiv clasa IX-XII constituie 54,5 lei. Pe cînd normativele de alimentare în vigoare pentru 
clasele V-IX, constituie 46,4 lei, respectiv pentru clasa IX-XII constituie 61,0 lei. 
 
 În anul 2020 pe raionul Cimișlia au fost alocate mijloace financiare în sumă de 4331,0 mii lei 
pentru dotarea și renovarea instituției de învățămînt Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Cimișlia, 
care a fost selectat în cadrul proiectului “Reforma Învățămîntului în Moldova“. Cheltuielile executate 
din contul transferului cu destinație specială s-au executat la nivel de 99,3 la sută față de prevederile 
anulae sau cu 32,12 mii lei.  
  Prin Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt general 
public, compensațiile bănești se acordă anual, într-o singură tranșă, în valoare de 2000 de lei. 
Compensațiile achitate au însumat 302,0 mii lei față de 304,0 mii lei precizate. 
 

Program - P1P2 8813 „Servicii generale în educație” 
 

Pentru anul 2020 au fost aprobate 9 unități de personal pentru Serviciul de asistență 

psihopedagogică din subordinea Direcției Învățămînt General. Pentru buna activitate a acestora au 
fost precizate cheltuieli în mărime de 861,6 mii lei, executarea cărora a atins nivelul de 92,7 la sută sau 
798,82 mii lei. 

 
Program - P1P2 8814 „Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați” 

 

 Pentru programul dat cheltuielile preconizate pe perioada de gestiune au însumat 12057,79 mii 
lei, cheltuielile executate constituie 11138,09 mii lei sau 92,4%. 

Pe parcursul anului 2020 Școala de Arte or. Cimișlia a avut un contingent de 343 copii. Pentru 
activitatea școlii au fost prevăzute cheltuieli în mărime de 4340,47 mii lei, s-au executat 4262,16 mii 
lei sau 98,2%. Pentru întreținerea a 48,34 unități de personal aprobate începînd cu 01 septembrie 2020, 
cheltuielile de personal au constituit 3668,93 mii lei sau 86,1 % din totalul cheltuielilor executate. 

Pentru întreținerea a 33,50 unități aprobate din 01 septembrie 2020 și buna activitate a Centrului 

raional de creație al copiilor și adolescenților Cimișlia au fost prevăzute cheltuieli în mărime de 



2799,5 mii lei, cheltuielile executate au însumat 2798,68 mii lei sau 99,9%. Partea majoră au deținut-
o cheltuielile de personal 2326,08 mii lei sau 83,1 la sută din totalul cheltuielilor per instituție. 

Pentru perioada estivală întru buna funcţionare a Taberei de odihnă „Izvoraş” din s. Zloţi au fost 
prevăzute cheltuieli în sumă de 1358,2 mii lei. Cheltuielile executate au însumat 1306,72 mii lei sau 
96,2 la sută.  

Pentru susținerea elevilor dotați au fost precizate cheltuieli în sumă de 94,5 mii lei. Cheltuielile 
precizate au însumat 94,5 mii lei, executate fiind la nivel de 100%.  

 

Program - P1P2 8815 „Curriculum” 
 

 Cheltuielile măsurilor privind organizarea desfăşurării examenelor de absolvire în gimnazii şi 
licee au fost aprobate în sumă de 73,9 mii lei. Pe parcursul anului mijloacele respective au fost 
diminuate și redirecționate pentru Tabăra de odihnă „Izvoraş” din s. Zloţi, pentru construcția parțială 
a scenei. 
 Pentru ramura Protecție socială au fost precizate cheltuieli în mărime de 23980,13 mii lei, 
cheltuielile executate, conform raportului privind executarea bugetului pentru perioada raportată, 
constituie 21211,54 mii lei, ceea ce reprezintă 88,5 % din planul anual precizat.  

 

Program - P1P2 9001 „Politici și management în domeniul ocrotirii  
sănătății și protecției sociale” 

 

Pentru programul dat de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în sumă de 2 631,68 mii 
lei, pe perioada de gestiune s-au executat 2 523,69 mii lei sau 95,9 la sută din totalul cheltuielilor 
precizate și anume pentru buna activitatea a 15,5 unități de personal precizate pentru Direcția Asistență 
Socială și Protecție a Familiei. Partea preponderentă a cheltuielilor executate pe perioada de raportare 
revine cheltuielilor de personal 1500,79 mii lei sau 59,5 % din totalul cheltuielilor executate din cadrul 
acestui program. 

Program - P1P2 9006 „Protecția familiei și a copilului” 
 

Pentru protecția familiei și copilului au fost precizate cheltuieli în mărime de 4645,8 mii lei, 
valorificate fiind 3498,81 mii lei sau 75,3 la sută, cota preponderentă a cheltuielilor executate la acest 
program sînt deținute de mijloacele valorificate pentru achitarea prestațiilor sociale 48,3% (1461,2 mii 
lei) cît și cheltuielile de personal 51,5 la sută din totalul cheltuielilor executate. 

00327 Pentru 2 Case de copii de tip familial au fost precizate mijloace financiare în mărime de 
357,24 mii lei, pe perioada de gestiune s-au executat 314,25 mii lei sau 88,0% față de mijloacele 
precizate. Pentru anul 2020 au fost aprobate 2,0 unități de părinte-educator pentru zece copii. În mediu 
pe perioada de gestiune au fost doar 8 copii din 10 copii planificați. 

00283 Centrul de plasament temporar pentru copii în situații de risc . Pentru acest serviciu au 
fost precizate mijloace financiare în sumă de 527,40 mii lei, s-au executat pe perioada de gestiune 
474,31 mii lei, sau 89,9 %. În mediu au fost deserviți 5 copii lunar. Pentru buna funcționare a centrului 
au fost aprobate 4 unități de personal. Cheltuielile de personal executate ating suma de 472,96 mii lei 
sau 99,7% din total cheltuieli executate pentru activitatea centrului. 

00284 Serviciul de asistență parentală profesionistă. Pentru acest serviciu au fost precizate 
mijloace financiare în sumă de 1 193,86 mii lei, s-au executat pe perioada de gestiune 1 140,44 mii lei, 
sau 95,5 %. În mediu au fost deserviți 21 copii. Mărimea alocațiilor pentru copiii plasați în serviciul de 
asistență parentală profesionistă a constituit 371,62 mii lei sau 100,0 % din prevederile anuale. 

00348 Centrul de Protecție a Copilului și a Familiei. În cadrul centrului au activat în mediu 5,49 
unități de asistent social din 6 unități aprobate pe an, fiind deserviți 385 beneficiari pe perioada 
raportată. Pentru funcționarea centrului s-au executat cheltuieli în sumă de 384,49 mii lei sau 92,0 la 
sută față de mijloacele precizate – 417,80 mii lei, dintre care pentru remunerarea muncii 383,1 mii lei 
sau 99,6 la sută din suma cheltuielilor executate. 

00410 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii Cimișlia. Planul precizat constituie 
637,0 mii lei fiind executat 212,3 mii lei. De ajutoarele materiale acordate în cadrul acestui serviciu au 
beneficiat 56 beneficiari. Serviciul dat este inclus în pachetul minim de servicii sociale, pentru 
activitatea căruia au fost preconizate mijloace din Fondul de Susținere a Populației. Sprijin pentru 
familiile cu copii în situație de risc și/sau familiile ai căror copii se află în proces de 
reintegrare/prevenirea separării copilului de familie, suma ajutorului material constituie în mediu a cîte 
4,0 mii lei per copil. 



00275 Indemnizația pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă. Transferul cu destinație specială 
privind achitarea compensațiilor pentru copii înfiați / tutelați. Cheltuielile s-au precizat în mărime de 
1249,30 mii lei. Cheltuielile efectuate pentru achitarea compensațiilor însumează 813,18 mii lei sau 
65,1%. De indemnizație au beneficiat 54 de copii, inclusiv: 

- adoptați, a cîte 800,0 lei lunar, 14 copii în sumă de 134,5 mii lei,  
- aflați sub tutelă/curatelă, a cîte 1400,0 lei lunar, 40 copii în sumă de 678,8 mii lei, dintre care 6 

copii au beneficiat de indemnizație unică la plasament (3688,7 lei). 
00479 Prestațiile sociale pentru copii plasați în serviciile sociale. Transfer cu destinație specială, 

destinat plăților pentru prestațiile sociale (bani de buzunar) pentru copiii înfiați, a constituit 263,20 mii 
lei. Cheltuielile efectuate pentru acordarea prestațiilor sociale constituie 159,82 mii lei. De aceste 
prestații au beneficiat 33 de copii din 56 copii planificați. 

 

Program - P1P2 9010 „Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitați” 
 

Întru acordarea asistenței sociale persoanelor cu necesități speciale, pentru anul 2020, au fost 
precizate cheltuieli în mărime 13 297,33 mii lei, valorificate fiind 12 691,27 mii lei sau 95,4 la sută. 
Partea preponderentă a cheltuielilor pentru programul dat o constituie cheltuielile de personal – 9696,9 
mii lei sau 76,4 la sută din totalul cheltuielilor pe acest program. 

00268 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. Pentru anul 2020 au fost aprobate 41 unități, în 
mediu au funcționat 33,11 unități care au deservit la domiciliu 262 beneficiari. Planul precizat 
constituie 2 046,12 mii lei, executat pe perioada de gestiune 1 925,11 mii lei sau 94,1 %, din acestea 
1893,59 mii lei (98,4 %) reprezintă cheltuieli de personal. 

00326 Serviciul de asistență socială comunitară. Pentru activitatea serviciului s-au precizat 1 
922,30 mii lei, dintre acestea fiind executate 1 910,04 mii lei sau 99,4 la sută, pentru achitarea 
cheltuielilor de personal au fost valorificate mijloace financiare în mărime de 1870,5 mii lei pentru 
27,91 unități de personal care au activat în mediu. Numărul beneficiarilor deserviți –12002. 

00246 Serviciul social ”Asistență Personală”. Serviciul dat este inclus în pachetul minim de 
servicii sociale. Pentru serviciul de asistență personală s-au aprobat 45,0 unități de asistenți personali. 
Pe parcursul anului au fost suplimentate transferurile din Fondul de Susținere a Populației cu 1680,0 
mii lei pentru 64,0 unități suplimentar la cele aprobate (45,0+64,0=109,0). În mediu pe parcursul anului 
au activat 76,83 unități, deservind în mediu 78 beneficiari. Din suma mijloacelor precizate pentru 2020 
în mărime de 4135,20 mi lei pentru 109,0 unități, inclusiv 1911,1 mii lei au constituit transferuri din 
contul Fondului de Susținere a Populației pentru 68,5 unități și 2224,1 mii lei din contul veniturilor 
proprii ale Consiliului raional pentru 40,5 unități de personal. Cheltuielile executate au însumat 
3825,78 mii lei sau 92,5%. Cota majoră o dețin cheltuielile de personal cu 99,8 la sută sau 3819,37 mii 
lei. Din suma transferurilor, preconizate spre alocare, din contul Fondului de Susținere a Populației, nu 
au fost transferate la contul bugetului raional 210,4 mii lei, ceea ce nu a permis achitarea personalului 
angajat pe termen determinat pe anul 2020, fapt care va genera deficit bugetar pe serviciul dat în anul 
2021.  

00287 Serviciul social “Echipa mobilă”. Pentru întreținerea serviciului au fost precizate mijloace 
financiare în sumă de 339,9 mii lei, s-au executat 88.8 % din mijloacele preconizate pe perioada de 
gestiune (301,76 mi lei). Pe perioada raportată, au fost deserviți 19 copii cu dizabilități de gradul I și 
II de către 3,80 unități de personal. Cota majoră o dețin cheltuielile de personal cu 99,3 la sută sau 
299,72 mii lei. 

00368 Serviciul social ”Respiro”. Pe parcursul anului 2020 au activat în mediu 7,0 unități, 
deservind lunar cîte 4 persoane cu dizabilități severe. Cheltuielile totale executate pentru funcționarea 
serviciului au însumat 627,43 mii lei, sau 92,8 % din suma precizată pe an 675,7 mii lei. În mediu au 
fost deserviți 44 de beneficiari pe an. 

00301 Serviciul protezare și ortopedie. Planul precizat pentru serviciul dat constituie 84,78 mii lei, 
executîndu-se 82,05 mii lei sau 96,8 la sută față de prevederile pentru anul 2020. A activat o unitate de 
felcer protezist care a deservit 264 beneficiari. 

00302 Susținerea unor categorii de populație pentru călătoria în transportul public. Pentru plata 
compensațiilor pentru serviciile de transport au fost precizate mijloace financiare în sumă de 787,6 mii 
lei. Pe parcursul anului 2020 de compensații pentru persoanele cu dizabilități locomotorii au beneficiat 
1869 persoane. Astfel mărimea mijloacelor financiare utilizate pentru acoperirea cheltuielilor a 
constituit 768,0 mii lei. Repartizarea compensațiilor pe categorii de beneficiari, se reflectă în  tabelul 
de mai jos: 

 



Tabelul nr.27 (mii lei) 

Compensații pentru serviciile de transport   
(H.G nr.1413 din 27.12.2016 ”Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a 
compensației pentru serviciile de transport) 

Aprobat/precizat MF 
2020 (conf. Legii BS) 

Transferat MF 
(Trez.FA-008/2) 

Executat APL 
2020  

num.ben suma suma num.ben suma 

1. Total, Compensatii pentru serviciile de transport inclusiv 
(1=1a+1b) 

2070 787,6 768,0 1869 768,0 

1a. Persoanele cu dizabilități severe, copii cu dizabilităţi, precum şi 
persoane care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un 
copil cu dizabilităţi pînă la 18 ani 

771 237,1 297,20 548 297,20 

1b. Persoanele cu dizabilități accentuate, inclusiv: 1299 550,5 470,80 1321 470,80 
1c. Persoane cu dizabilități locomotorii,  inclusiv copil cu 
dizabilităţi locomotorii pînă la 18 ani  240 192 211,20 264 211,20 

 
00299 Azilul de bătrîni Cimișlia. Pentru buna funcționare a Azilului de bătrîni și invalizi din or. 

Cimișlia s-au precizat mijloace financiare în mărime de 2305,73 mii lei. Cheltuielile executat constitue 
2251,10 mii lei sau 97,6%. În mediu, pe parcursul perioadei de raportare Azilul de bătrîni a găzduit 25 
de persoane în etate, cu un număr de 18,0 unități angajate. Pentru cheltuielile de personal au fost 
executate mijloace financiare în sumă de 1202,78 mii lei. Pentru alimentația bătrînilor întreținuți au 
fost efectuate cheltuieli în sumă de 521,85 mii lei pe perioada de gestiune.  

 

Program - P1P2 9012 „Protecție socială în cazuri excepționale” 
 

Pentru subprogramul dat au fost precizate cheltuieli în mărime 956,3 mii lei, din care au fost 
executate 74,3 la sută sau 698,62 mii lei. Partea preponderentă a cheltuielilor pentru programul dat au 
constituit plățile sociale – 242,2 mii lei sau 54,8 la sută din totalul cheltuielilor pe acest program urmate 
de cheltuielile de personal – 120,29 mii lei sau 27,2 la sută. 

 

00089 Întru combaterea, diminuarea și prevenirea consecințelor pandemiei de COVID-19 au fost 
precizate mijloace financiare în mărime de 15,0 mii lei (alocate din Fondul de rezervă al Consiliului 
raional), executarea acestora a tins nivelul de 99.9% sau 14,89 mii lei. 

00291 Pentru acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile au fost precizate 
mijloace financiare în mărime de 216,0 mii lei, executarea acestora a tins nivelul de 98,5% sau 212,8 
mii lei. 

00325 Centrul de plasament temporar pentru persoane în situații de risc, Acest centru a fost aprobat 
să activeze pe perioada rece a anului (5 luni) alocîndu-se în acest scop 251,6 mii lei, executate din 
acestea au fost 148,23 mii lei sau la nivel de 58,9 la suta. Serviciul are capacitatea și poate întreține 
cîte 10 beneficiari lunar, pe perioada de raportare au fost deserviți 3 beneficiari.  

00250 Fondul de susținere socială a populației. Pentru anul 2020 au fost aprobate 110,0 mii lei – 
ve4nituri de la Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb 
valutar. Cheltuielile precizate au constituit 256,7 mii lei, inclusiv 146,7 mii lei soldul bănesc format la 
situația din 01.01.2020 din contul taxei de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar, mijloace acumulate și neutilizate în anul 2019. Mijloacele precizate au fost 
direcționate autorităților ale administrației publice locale de nivelul I pentru beneficiarii cantinelor de 
ajutor social.  

00487 Serviciul de suport monetar adresat familiilor/persoanelor de favorizate. Serviciul dat este 
inclus în pachetul minim de servicii sociale pentru activitatea căruia au fost preconizate mijloace 
financiare din contul Fondului de Susținere a Populației pentru acordarea suportului monetar familiilor 
persoanelor defavorizate în mărime de 217,0 mii lei, executate din acestea au fost 66,0 mii lei sau la 
nivel de 30,4 la suta. De acest suport monetar au beneficiat 11 persoane, a cîte 6,0 mii lei per familie 
întru crearea condițiilor mai bune pentru aceștia. 

 

Program - P1P2 9019 „Protecția socială a unor categorii de cetățeni” 
 

00214 Pentru achitarea compensațiilor și indemnizațiilor cadrelor didactice tinere au fost 
planificate mijloace financiare în mărime de 592,30 mii lei pentru 16 tineri specialiști cadre didactice. 
Cheltuielile executate constituie 424,44 mii lei, plata indemnizațiilor și compensațiilor s-a efectuat în 
luna septembrie-decembrie. Indemnizațiile unice au fost achitate pentru 10 beneficiari: 2 beneficiari – 
tranșa I (80,0 mii lei), 3 beneficiari – tranșa II (120,0 mii lei) și pentru 5 beneficiari – tranșa III (192,0 



mii lei), inclusiv 4 beneficiari cu studii superioare*40,0 mii lei și un beneficiar cu studii tehnice *32,0 
mii lei. Compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale au fost executate pentru 11 beneficiari (1 
beneficiar – suspendat raportul de serviciu pe perioada îngrijirii copilului pînă la vîrsta de 3 ani). 
 00310 Transfer cu destinație specială pentru restituirea valorii bunurilor, 548,7mii lei, prin 
achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice și destinate dnei Bulățel Feodosia 
Fedot, cu titlu de valoare a bunurilor confiscate și naționalizate în timpul represiunilor politice din 
anul 1949, ce aparțineau socrilor Bulățel Dumitru Emanuil (a.n.1899) și Bulățel Vasilisa Ion 
(a.n.1900), din s.Gradiște r-l Cimișlia, conform Titlului executoriu din 30.11.2018, dosarul nr.2-
200/15. Preconizat în bugetul raional și netransferat de Ministerul Finanțelor, în legătură cu faptul că 
beneficiarul direct era decedat la data aprobării Hotărîrii de Guvern privind alocarea mijloacelor 
financiare în acest scop. 

00348 Transferuri curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat (Fondul de 
intervenție și Fondul de rezervă ale Guvernului), în sumă de 1472,0 mii lei pentru acordarea 
indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, 
conform anexei. Menționăm că în legătură cu unele erori în sistemul trezorerial, indemnizația 
transferată către un beneficiar a fost restituită la contul bugetului raional. Respectiv transferul a fost 
alocat integral, însă cheltuielile neexecutate au însumat 16,0 mii lei, mijloace care urmează a fi 
achitate în același scop în anul următor (2021). 

 
 
 
Șef Direcție finanțe         Olga GORBAN 
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