
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E  Nr. 01/06
din 16 martie 2021

cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională

în conformitate cu:
- art. 4, alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 397/2003 privind finanele publice locale;
- Legea nr. 181/2014 fmaţelor publice şi responsabilităţiii bugetar-fiscale;
- Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr. 208/2015 privind clasificarea bugetară;
- Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr. 209/2015 privind aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard 

per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea 
autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;

- Hotărârea Guvernului RM nr. 862/2018 pentru modificarea HG nr. 868/2014 
privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ 
primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al 
doilea.

Ţinînd cont de necesităţile pentru organizarea bunei funcţionări a instituţiilor de 
învăţământ general din raionul Cimişlia, Consiliul raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se distribuie din componenta raională suma de 60904,88 lei pentru compensarea 
cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru lunele ianuarie-august 2021, inclusiv:
- 29798,40 lei, IP LT ”Ion Creangă” or. Cimişlia;
- 7017,88 lei, IP LT ”Mihai Eminescu” or. Cimişlia;
- 2128,00 lei, IP GM Batîr;

12197.00 lei, IP GM ”Ştefan cel Mare” s. Mihailovca;
- 524,40 lei, IP GM Troiţcoe;
- 1736,00 Iei, IP GM Hîrtop;
- 1555,20 lei, IP LT ”Hyperion”, s. Gura-Galbenei;

1504.00 Iei, IP GM ”Sergiu Coipan”, s. Selemet;
- 4444,00 lei, IP ŞP-GR ”Liuba Dimitriu”, s. Ciucur-Mingir.

2. Se distribuie din componenta raională suma de 6411,0 mii lei, inclusiv:
- 1000.0 mii lei, IP LT ”Ion Creangă” or. Cimişlia, pentru lucrări de construcţia a 

unui bloc şcolar cu încăperi administrative, spaţii pentru alimentarea şi amenajarea 
curţii interioare;

- 230,0 mii lei, IP LT ”Hyperion”, s. Gura-Galbenă, pentru schimbarea geamurilor la 
holul instituţiei în Blocul A (trai nivele) şi blocul B (două nivele);



- 800,0 mii lei, IP LIS Lipoveni, pentru construcţia stadionului/complexului sportiv 
al liceului;

- 225,0 mii lei, IP GM Troiţcoe, pentru sistemul autonom de canlalizarea TOPAZ-8;
- 300,0 mii lei, IP GM Grădişte, pentru amenajarea teritoriului, amenajarea parcării 

pentru autobuz şcolar şi construcţia tronsonului betonat;
- 439 ,0 mii lei, IP GM Sagaidac, pentru gazificarea ospătăriei(69 mii lei) şi reparaţia 

etajului trei a instituţiei (370 mii lei)
- 180,0 mii Iei, IP GM Batir, pentru pavarea terenului din curtea instituţiei;

320.0 mii lei, IP GM "Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni, pentru procurarea şi 
schimbarea a 20 de calorifere (90 mii), construcţia terenului de fotbal (150.0 mii) a 
blocurilor sanitare a sălii de sport(80 mi i )

- 165,0 mii lei, IP GM "Sergiu Coipan”, s. Selemet, pentru schimbarea reţelei 
electrice la et. I a instituţiei;

- 156,0mii lei ,IP GM Javgur,s Javgur pentru schimbarea reţelei electrice la et. I a 
instituţiei;

- 500,0 mii lei, IP GM ’Tudor Strişcă”, s. Satul Nou, pentru schimbarea acoperişului 
la Blocul A2 şi la galeria instituţiei;

- 150,0 mii lei, IP GM Iiîrtop, construcţia terenului de fodbal (150,0 mii);
550.0 mii lei, IP GM Porumbrei,gazificarea cazangeriei instituţiei( 550,0 mii lei);

- 120,0 mii lei, IP GM "Ştefan cel Mare”, s. Mihailovca, pentru finisarea amenajării 
teritorilui prin aplicarea pavajului şi construcţia terenului de fotbal;

- 281,0 mii lei pentru suplinirea dificitului bugetar GM Porumbrei ,GM A Puşchin
165.0 mii lei, Direcţia învăţământ General Cimişlia, pentru procurarea laptopuri 
elevilor clasei I la 01 septembrie 2021.

- 830,0 mii leu, IP GM Hîrtop, construcţia acoperişului clădirii gimnaziului.
3. Administratorii de buget vor efectua modificările respective în bugete conform prezentei 

decizii şi legislaţiei în vigoare.
4. Direcţia învăţământ General Cimişlia va monitoriza utilizarea surselor financiare 

conform destinaţiei;
5. Executorii principali şi secundari de buget vor utiliza sursele financiare alocate conform 

destinaţiei din prezenta decizie;
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Olărescu Mihail, 

preşedintele raionului.
8. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:

- Direcţiei Finanţe Cimişlia;
- Direcţiei Învăţămînt General Cimişlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedin

Contrasemnat: 
Secretarul consiliul

Ion Taşcă 

Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md

