
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

1.

D E C rZtE Nr. o//O6 Proiect

2021

cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raionali

in conformitate cu:

- art. 4, alin. (2) din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativi;

- afi.43 din Legea m.43612006 privind administralia publicl local6;

- Legea nr.39712003 privind finanele publice locale;

- Legea nr. 18112014 finafelor publice qi responsabilitdliii bugetar-fiscale;

- Ordinul Ministerului Finanfelor al RM nr. 20812015 privind clasificarea bugetard;

- Ordinul Ministerului Finanfelor al RM nr. 20912015 setul metodologic privind

el aborarea, aprobarea q i modifi car ea bugetului ;

- Hotdrdrea Guvernului RM nr. 868i2014 privind finanlarea inbazd de cost standard per

elev a instituliilor de inv[{6mdnt primar qi secundar general din subordinea

autoritatilor publice locale de nivelul al doilea;

- Hotdrdrea Guvernului RM nr. 86212018 pentru modificarea HG nr. 868/2014 privind

tinanlarea in bazd de cost standard per elev a instituliilor de invifdm6nt primar qi

secundar general din subordinea autoritalilor publice locale de nivelul al doilea.

Jinind cont de necesitSlile pentru organizarea bunei funcliondri a institufiilor de

inv6!6mdnt general din raionul Cimiqlia, Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

Se distribuie din componenta raionald suma de 60904,88 lei pentru compensarea

cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru lunele ianuarie-august 2021, inclusiv:

- 29798140 lei, IP LT "Ion CreangS" or. Cimiqlia;

- 7017,88 lei, IP LT "Mihai Eminescu" or. Cimiqlia;

- 2t28,00 lei, IP GM Batir;

- 12197,00 lei, IP GM "$tefan cel Mare" s. Mihailovca;

- 524,40lei, IP GM Troifcoe;
- 1736,00 lei, IP GM Hirtop;
- 1555,20 lei, IP LT "Hyperion", s. Gura-Galbenei;

- 1504,00 lei, IP GM "Sergiu Coipan", s. Selemet;

- 4444,00 lei, IP $P-GR "Liuba Dimitriu", s. Ciucur-Mingir.

Se distribuie din componenta raionalS suma de 641.1,0 mii lei, inclusiv:

- 1000.0 mii lei, IP LT "Ion CreangI" or. Cimiqlia, pentru lucriri de construclia a unui

bloc qcolar cu incdperi administrative, spalii pentru alimentarea ;i amenqarca cur{ii

interioare;

- 230,0 mii lei, IP LT "Hyperion", s. Gura-Galben6, pentru schimbarea geamurilor la

holul institu{iei in Blocul A (trai nivele) qi blocul B (dou6 nivele);

- 800,0 mii lei, IP LIS Lipoveni, pentru construclia stadionului/complexului sportiv al

liceului;
- 250,0 mii lei, IP GM "A. Puqkin" or. Cimiqlia, pentru lucrdri de repara(ie a pavajului

din curtea institufiei;
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-225,0 mii lei, iP GM froilcoe, pentru sistemul autonom de canlalizarea TOPAZ-S;

- 400,0 mii lei, IP GM Gradiqte, pentru amenajarea teritoriului, amenajarea parcarii pentru

autobuz qcolar Ei construcfia tronsonului betonat;

- 439,0 mii lei, IP GM Sagaidac, pentru gaziftcarea ospatiriei(69 mii lei) qi reparalia etajului

trei a instituliei (370 mii lei)

- 280,0 mii lei, IP GM Batir, pentru pavarea terenului din curtea institutiei;

- 320,0 mii lei, IP GM "Dimitrie Cantemir" s. Ialpujeni, pentru procurarea qi schimbarea a 20

de calorifere (90 mii), construclia terenului de fotbal (150.0 mii) a blocurilor sanitare a sllii

de sport(80 mii )
- 165,0 mii lei, IP GM "sergiu Coipan',, s. Selemet, pentru schimbarea relelei electrice la et. I

a instituliei;
- 156,0mii lei ,lP GM Javgur"s Javgur pentru schimbarea re[elei electrice la et. I a instituliei;

- 500,0 mii lei, IP GM "'fudor Striqcf,". s. Satul Nou, pentru schimbarea acoperiqului la Blocul

A,2 ;i la galeria instituliei;
- 350,0 mii lei, IP GM Hirtop, pentru reparalia capitala a uEelor salilor de cldsa, a pardoselei et.

I ( 200,0,mii) ainstituliei qi construc[iaterenului de fodbal (150,0 mii);

- 550,0 mii lei, IP GM Porumbrei, gazifrcarea cazangeriei instituliei( 550,0 mii lei);

- 300,0 mii lei, IP GM "$tefan cel Mare", s. Mihailovca, pentru finisarea amenajarii teritorilui

prin aplicarea pavajului (150,0 mii) Ei construcfia terenului de fotbal (150 mii),

- 281,0 mii lei pentru suplinirea dificitului bugetar GM Porumbrei (140,0 rnii),

GM A PuEchin (81,0 mii)
- 165,0 mii lei, Direclia inv6![mdnt General Cimiqlia, pentru procurarea laptopuri elevilor

clasei I la 01 septembrie 2021 .

3. Administratorul de buget va efectua modificarile in buget conform legislaliei in vigoare.

4. Direclia inv[16mAnt General Cimiqlia va monitoriza utilizarea surselor financiare conform

destina{iei;

5. Executorii principali Ei secundari de buget vor utiliza sursele financiare alocate conform

destinaliei din prezenta decizie;

6. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Oldrescu Mihail, preEedinte

al raionului.

8. Prezenta decizie se aduce la crttto;tit.tti publica

C'imiqlia www.raioncirttiqlia.rnd ;i prin inludere

Preqedintele qedinfei

Contrasemnat:
Secretarul consiliului

Coordonat:
Pregedintele raionului. Mihail Olirescr"t

Avizat de:

VicepreEedinte al raionului, Ghenadie Grosu

Secretar al consiliului, Netedu Gheorghe

Sef Direclia Finanfe. (iorbarr Olga

Contabi I -qef, aparatul pre gedi nte I ui.Tatiana Bulat

-ffi{MAP, c i ub otaru Tamara

Proiect ini{iat de:

$ef-interimar, Direclia Inv[]dmdnt General, Garaba Gabriela

prin afiEare pe pagina w'eb a Consiliului raional

in Registrul de stat al actelor locale.



Noti informativl
la proiectul deciziei nr.-/- din 2021

cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raionall

Jindnd cont de prevederile Regulamentului privind repafiizarea ;i utilizarca

mijloacelor financiare din componenta unit6lilor administrativ teritoriale, aprobat prin

HotdrdreaGuvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 anexanr.2, Hot[rdrea Guvernului nr.

862 din 05 octombrie 20t8 mijloacele financiare din componentd se direclioneazd pentru

compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea in institutiile

de invd{dmdnt din alt6 localitate dec6t cea de reqendin}[ pe distan]e ce dep[qesc 2 km in

scopul desfEqur[rii activitd{ii didactice.

in adresa Direc{iei inv[fSmdnt General Cimiqlia a Consiliului raional Cimiqlia au

parvenit demersuri de la instiut{iile de inv[{6mdnt din raion, princare managerii qcolari

solicit6 alocarea surselor financiare pentru compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor

didactice pentru deplasarea in instituliile de inv6!6m6nt sin altd localiotatea decdt cea de

re;edin{[ pe distanfd ce depfu esc 2 km in scopul desfrqurlrii activitdlii didactice, dup[ cum

urmeazd:

- 29798,40 lei, IP LT "Ion Creang6" or. Cimiqlia;

- 7017,88 lei, IP LT "Mihai Eminescu" or. Cimiqlia;

- 2128,00 lei, IP GM Batir;

- 12197,00lei, IP GM "$tefan cel Mare" s. Mihailovca;

- 524,40lei, IP GM Troifcoe;

- 1736,00 lei, IP GM Hirtop;
- 1555,20 lei, IP LT "Hyperion", s. Gura-Galbenei;

- 1504,00 lei, IP GM "Sergiu Coipan", s' Selemet;

- 4444,00 lei, IP $P-GR "Liuba Dimitriu", s. Ciucur-Mingir.

in total 60904,88 lei pentru lunele ianuarie - august 2021;

Pentru buna pregdtire a institufiilor de inv6![mdnt cdtre noul an qcolar 2021'2022,in

baza dernersurilor Ei devizelor de cheltuieli prezentate de c6tre managerii instituliilor, se

propune distribuirea mijloacelor financiare in sumd de 6411,0 mii lei cltre urmltoarele

institulii, dupd cum urmeazd:

- 1000.0 mii lei, IP LT "Ion Creangd" or. Cimi;lia, pentru lucrdri de construclia a unui

bloc qcolar cu incdperi administrative, spalii pentru alimentarea qi amenajarea curfii

interioare;

- 230,0 rnii lei, IP LT "Hyperion", s. Gura-Galben6, pentru schimbarea geamurilor la

holul instituliei in Blocul A (trai nivele) qi blocul B (dou[ nivele);

- 800,0 mii leio IP LIS Lipoveni, pentru construclia stadionului/complexului sportiv al

liceului;
- 250,0 mii lei, IP GM "A. Puqkin" or. Cimi;lia, pentru lucr6ri de reparafie a pavajului

din curtea instituliei;
-225,0 mii lei, IP GM Troilcoe, pentru sistemul autonom de canlalizarea TOPAZ-8;

- 400,0 mii lei, IP GM Gradiqte, pentru amenajarea teritoriului, amenajarea parcdrii

pentru autobuz qcolar qi construcfia tronsonului betonat;

- 43g,0 mii lei, IP GM Sagaidac, pentru gazifrcarea ospdtdriei(69 mii lei) Ei repara{ia

etajului trei a instituliei (370 mii lei)

- 280,0 mii lei, IP GM Batir, pentru pavarea terenului din curtea instituliei;



32010 mii lei, IP GM "Dimitrie Cantemir" s. Ialpujeni, pentru procurarea

schimbarea a20 de calorifere (90 mii), construcfia terenului de fotbal (150.0 mii)

blocurilor sanitare a s[lii de sport(8O mii )
165,0 mii lei, IP GM "Sergiu Coipan", s. Selemet, pentru schimbarea relelei electrice

laet. Iainstituliei;
156,0mii lei ,IP GM Javgur,s Javgur pentru schimbarea refelei electrice la et. I a

instituliei;
500,0 mii lei, IP GM "Tudor Stri;cd"

Blocul A.2 qi la galeria institufiei;
, s. Satul Nou, pentru schimbarea acoperiqului la

si

a

350,0 mii lei, IP GM Hirtop, pentru rcpara\ia capitalS

pardoselei et. I ( 200 ,0 ,mii) a instituliei qi construcfia

a uqelor sdlilor de clas6, a

terenului de fodbal (150,0

rnii);
550,0 mii lei, IP GM Porumbrei,gazifrcarea cazangeriei institufiei( 550,0 mii lei);

30010 mii lei, IP GM "$tefan cel Mare", s. Mihailovca, pentru finisarea amenajdrii

teritorilui prin aplicarea pavajului (150,0 mii) qi construclia terenului de fotbal (150

rurii);

ZBl,0 mii lei pentru suplinirea dificitului bugetar GM Porumbrei ,GM A Puqchin

165,0 mii lei, Direclia invdfdmdnt General Cimiqlia, pentru procurarea laptopuri

elevilor clasei I la 01 septembrie 2021.

$ef-interirnar, Direc{ia invS{amdnt General Garaba Gabriela


