
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
D E C I Z I E  

           Proiect 

 

din 22 martie 2019        nr. 01/02 

 

 

“Cu privire la modificarea bugetului 

raional aprobat pentru anul 2019„ 

 

 

În conformitate cu art.43 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

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

bugetară, Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la 

aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, 

decizia Consiliului raional nr.05/07 din 07 decembrie 2018 cu privire la aprobarea bugetului 

raional pe anul 2018 în lectura a doua şi cu necesităţile de efectuare a unor cheltuieli 

neprevăzute, Consiliul raional Cimişlia 

 

DECIDE: 

 

1. A aproba distribuirea soldului bugetar în mărime de 4530,1 mii lei, mijloace acumulate și 

neutilizate pentru implementarea proiectelor și spre utilizare cu aceeași destinație: 

- 256,8 mii lei, mijloace financiare transferate de Delegația Uniunii Europene și cota 

parte a 8  Consilii raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud în cadrul proiectului 

”Poarta de sud a Molodvei deschisă pentru afaceri și investiții”; 

- 4175,6 mii lei, mijloace financiare transferate de la Consiliul Județean Dolj, România, 

în baza acordului de finanțare nr.1 din 14.12.2018, pentru proiectul ”Renovarea 

capitală a secției chirurgie a IMSP Spitalul raional Cimișlia” (dotarea cu utilaj 

medical – 2230,0 mii lei, dotarea cu mobilier – 160,0 mii lei); 

- 97,7 mii lei, mijloace financiare transferate de la Consiliul Județean Prahova, 

România, în baza acordului de finanțare nr.18570 din 13.08.2018, pentru proiectul 

”Reparația  blocului  expozițional nr.5 al Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și 

Artă din orașul Cimișlia – etapa a doua”. 

2. A aproba distribuirea  soldului bugetar din contul transferului cu destinație specială pentru 

învățămînt: 

- 4024,3 mii lei,  Aparatul președintelui, pentru reparația capitală  a taberei ”Izvoraș” 

din s.Zloți. 

3. A aproba distribuirea soldului format la situația din 01.01.2019 în sumă de  4200,7  mii 

lei, inclusiv : 



- 924,4 mii lei, Aparatul președintelui, mijloace financiare destinate cofinanțării 

proiectului ”Renovarea capitală a secției chirurgie a IMSP Spitalul raional 

Cimișlia”; 

- 900,0 mii lei , Aparatul președintelui, mijloace financiare destinate cofinanțării 

proiectului ”Reparația  blocului  expozițional nr.5 al Muzeului Raional de Istorie, 

Etnografie și Artă din orașul Cimișlia – etapa a doua” (procurarea utilajului- 72,0 mii 

lei, reparația capitală a clădirilor, lucrări de pavaj); 

- 325,0 mii lei, IMSP Spitalul raional Cimișlia, mijloace financiare pentru  instalația 

radiologică mobilă (achitarea datoriei din 2018); 

- 30,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru procurarea uniformei sportive echipei de 

fotbal”Spartanii-Selemet”; 

- 31,0 mii lei, Ispectoratul de poliție Cimișlia, pentru efectuarea lucrărilor de conectare 

la conducta de gaze naturale a sediului amplasat în or.Cimișlia, str.Sf.Maria,7 (bunul 

imobil transmis de Consiliul raional,  în comodat, pe un termen de 25 ani); 

- 15,0 mii lei, Dlui Nicolae Dron, meșter popular, membru al AO Uniunea Meșterilor 

Populari din Moldova, mijloace financiare destinate creării unei cobze de  dimensiuni 

mari, care va fi instalată pe un postament în curtea ”Casa Cobzarului” din s.Gura 

Galbenei; 

- 300,0 mii lei, Aparatul președintelui, petrecerea festivalurilor și măsurilor culturale 

din raionul Cimișlia; 

- 30,0 mii lei, Centrul de tineret, cheltuieli curente; 

- 20,0 mii lei, CMF Javgur, pentru conectarea la conducta de gaze a OS Maximeni; 

- 850,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru lucrări de reparație capitală a clădirii  

Azilului de bătrîni,  (700 mii lei - reparația capitală a acoperișului, 150 mii lei –  

lucrări de reparație a sistemului de canalizare, reparația rețelei electrice);  

- 15,0 mii lei, Azilul de bătrîni, pentru procurarea congelatorului și calculatorului; 

- 105,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru achitarea lucrărilor de expertizare și  

proiectare a obiectelor de termoficare a  taberei ”Izvoraș” din s.Zloți; 

- 75,0 mii lei , Aparatul președintelui, pentru achitarea datoriei la gazificarea satului 

Suric; 

- 450,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru achitarea lucrărilor de gazificare a satului 

Sagaidac; 

- 10,0 mii lei, Uniunea raională a veteranilor de război din Afganistan, pentru măsuri de 

comemorare a ostașilor căzuți în urma acțiunilor de luptă din Afganistan; 

- 10,0 mii lei, Asociația Obștească “Cernobîl”, pentru măsuri de comemorare a  

persoanelor decedate în urma  lichidării consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;  

- 10,0 mii lei, Consiliul Raional Cimișlia al Veteranilor Războiului și ai Muncii pentru 

măsuri de comemorare a ostașilor căzuți în al Doilea Război Mondial;  

- 23,0 mii lei, Asociația Obștească a Veteranilor ”Sfîntul Gheorghe Biruitorul” pentru  

măsuri de comemorare  a ostașilor căzuți în urma acțiunilor de luptă pentru apărarea 

integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova 

- 77,3 mii lei, IMSP Spitalul Raional Cimișlia, pentru compensarea cheltuielilor la 

tratarea persoanelor socialmente vulnerabile. 

4. A aproba distribuirea  soldului bugetar din contul mijloacelor colectate în sumă de 697,7 

mii lei : 

- 297,7 mii lei, IP Centrul raional de Creație a  Copiilor și Adolescenților, pentru 

procurarea  autoturismului pentru transportarea copiilor cu dizabilități la activitățile 

din cadrul centrului; 



- 200,0 mii lei, Aparatul președintelui, mijloace financiare destinate pentru reconstrucția 

blocurilor sanitare la Școala de arte Cimișlia; 

- 200,0 mii lei , Direcției învățămînt general, pentru reparația sediului. 

5. A preciza chelltuielile de personal aprobate pentru anul 2019 în sumă de 77057,90 mii lei. 

6. A aproba redistribuirea veniturilor în sumă de 24,0 mii lei, de la compartimentul ”Incasări 

de la prestarea serviciilor cu plată” la ”Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului 

public”, acumulate de la IP Azilul de bătrîni. 

7. A modifica din ”360,4” lei  în ”445,66” lei - pentru o persoană din oraș și din ”450,5” lei 

în ”557,08”lei - pentru o persoană din sat, la poziția ”Serviciul asistență socială la 

domiciliu – deservirea bătrînilor cu plată”,  din aliniatul 3 Îndeplinirea cererilor cu 

caracter social juridic, din Anexa nr.5 a Deciziei Consiliului raional nr.05/07 din 

07.12.2018  Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituțiile publice finanțate de la bugetul raional Cimișlia pentru anul 2019.  

8. Administratorii de buget vor asigura: 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

- dezagregarea bugetului imediat după aprobarea prezentei decizii, ce implică detalierea 

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

informaţional de management financiar (SIMF). 

9. Direcția finanțe va efectua remanierele în bugetul raional, conform prevederilor prezentei 

decizii. 

10. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

11. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

 

Secretarul Consiliului raional Vasile Spînu 

 

 

 

Coordonat:                                                                                      

preşedintele raionului                                                                            Iovu Bivol, 

Avizat:                                                                                           

secretarul Consiliului                                                                             Vasile Spînu 

  jurist                                                                                                     Anatolie Casap,                                                                                     

Proiect elaborat de:        

șef Direcţie finanţe                                                                                  Olga  Gorban                                                                  

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei  

“Cu privire la modificarea bugetului  raional aprobat pentru anul 2019” 

 

 

Anul 2018 a fost încheiat  cu un sold bugetar înregistrat în sumă de 14192,84 mii lei.  

Cu destinație specială au fost înregistrate  mijloace financiare  pentru trei proiecte  

înregistrate  în a.2017-2018, în sumă totală de 4530,10 mii lei.  De la Consiliul Județean Dolj 

, România, la finele anului, au fost transferate mijloace financiare în sumă de 4175,6 mii lei 

destinate proiectului ”Renovarea capitală a secției chirurgie a IMSP Spitalul raional 

Cimișlia” (dotarea cu utilaj medical – 2230,0 mii lei, dotarea cu mobilier – 160,0 mii lei). 

Consiliul Județean Prahova, România, în baza acordului de finanțare nr.18570 din 

13.08.2018, a transferat la finele anului, pentru proiectul ”Reparația  blocului  expozițional 

nr.5 al Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia – etapa a doua”  

suma de 97,7 mii lei. Delegația Uniunii Europene,   8  Consilii raionale din Regiunea de 

Dezvoltare Sud în cadrul proiectului ”Poarta de sud a Molodvei deschisă pentru afaceri și 

investiții” au transferat pe parcursul anului 256,8 mii lei .   

Din contul transferului cu destinație specială pentru învățămînt s-au înregistrat 

mijloace financiare în sumă de 4024,3 mii lei. Conform normelor legale  se propune alocarea  

sumei totale pentru reparația capitală  a taberei ”Izvoraș” din s.Zloți. 

Soldul bugetar din veniturile colectate suplimentar și  economiile formate pe articole 

de cheltuieli a fost înregistrat la finele anului în sumă de 4936,5 mii lei. S-a  propus de a fi 

distribuită suma de 4200,7  mii lei după cum urmează: 

- 924,4 mii lei, Aparatul președintelui, mijloace financiare destinate cofinanțării 

proiectului ”Renovarea capitală a secției chirurgie a IMSP Spitalul raional Cimișlia” 

; 

- 900,0 mii lei , Aparatul președintelui, mijloace financiare destinate cofinanțării 

proiectului ”Reparația  blocului  expozițional nr.5 al Muzeului Raional de Istorie, 

Etnografie și Artă din orașul Cimișlia – etapa a doua” (procurarea utilajului- 72,0 mii 

lei, reparația capitală a clădirilor, lucrări de pavaj); 

- 325,0 mii lei, IMSP Spitalul raional Cimișlia, mijloace financiare pentru  instalația 

radiologică mobilă . Se propune  ca mijloacele financiare să fie  destinate pentru 

achiarea datoriei din a.2018.  Instalația radiologică mobilă a fost achiziționată în luna 

martie 2018, în sumă totală de 1625,3 mii lei, din contul instituției  s-au achitat 1050,0 

mii lei, Consiliul raional a alocat în a.2018 250,0 mii lei  și a fost înregistrată datoria 

de 325,3 mii lei; 

- 30,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru procurarea uniformei sportive echipei de 

fotbal”Spartanii-Selemet”. Asocialția obștească Clubul Sportiv de Fotbal ”Spartanii-

Selemet” a fost înregistrată în anul 2018, iar ca rezultat al cîștigării titlului de campion 

al raionului Cimișlia, echipa a fost promovată în divizia ”B” zona Sud, ediția 2018, 

unde a participat un an. La finele anului 2018 echipa s-a clasat pe locul întîi, iar după 

depășirea cu succes a licenței de participare, au fost promovați și a obținut dreptul de a 

evolua în campionatul Moldovei de fotbal devizia ”A”; 

- 31,0 mii lei, Ispectoratul de poliție Cimișlia, pentru efectuarea lucrărilor de conectare 

la conducta de gaze naturale a sediului amplasat în or.Cimișlia, str.Sf.Maria,7 (bunul 



imobil transmis de Consiliul raional,  în comodat, pe un termen de 25 ani). 

Actualmente, cu suportul Inspectoratului General de poliție, se efectuează lucrări de 

reparație capitală, dar sediul  nu se încălzește, din cauza lipse  conectării bunului 

imobil la conducta de gaze naturale; 

- 15,0 mii lei, Dlui Nicolae Dron, meșter popular, membru al AO Uniunea Meșterilor 

Populari din Moldova, mijloace financiare destinate creării unei cobze de înălțimea de 

7 m, lățimea -  3 m, adîncimea -  3 m, care va fi instalată pe un postament în curtea 

”Casa Cobzarului” din s.Gura Galbenei, la adresarea președintelui AO UMPM dlui 

Constandachi Dumitru; 

- 300,0 mii lei, Aparatul președintelui, petrecerea festivalurilor și măsurilor culturale 

din raionul Cimișlia; 

- 30,0 mii lei, Centrul de tineret, cheltuieli curente și de întreținere. La planificare, 

avînd în vedere că Centrul de tineret era creat ca o instituție juridică aparte, dar 

neavînd personal încadrat, nu s-au prezentat cheltuieli estimate pentru a.2019. 

Receant, a fost angajat șeful centrului și pentru buna funcționare se alocă această sumă 

de bani; 

- 20,0 mii lei, CMF Javgur, pentru conectarea la conducta de gaze a OS Maximeni. În 

anul 2017 a fost inițiat proiectul de renovare și dotare a OS Maximeni.  Consiliul 

raional Cimișlia a alocat 150,0 mii lei  și s-au efectuat lucrări de construcție a unui 

perete cu fundament, care a separta Oficiul de sănătate de Cantina socială, a fost 

reparat cabinetul mediului de familie, au fost schimbate ferestrele și ușile. AO 

”Concordia” nu a permis conectarea la sursa de energie termică din cadrul Cantinei 

socile pe care o gestionează, aflîndu-se în același bun imobil, dar a propus ajutorul la 

dotarea cabinetului medicului de familie. La moment este necesar  conectarea la 

conducta de gaze a OS  Maximeni; 

- 850,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru lucrări de reparație capitală a Azilului de 

bătrîni,  (700,0 mii lei - reparația capitală a acoperișului, 150 –  lucrări de reparație a 

sistemului de canalizare, reparația rețelei electrice);  

- 15,0 mii lei, Azilul de bătrîni, pentru procurarea congelatorului și calculatorului, în 

baza demersului directorului azilului ; 

- 105,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru achitarea lucrărilor de expertizare și 

proiectare a obiectivelor de termoficare a  taberei ”Izvoraș” din s.Zloți; 

- 75,0 mii lei , Aparatul președintelui, pentru achitarea datoriei la gazificarea satului 

Suric; 

- 450,0 mii lei, Aparatul președintelui, pentru achitarea lucrărilor de gazificare a satului 

Sagaidac; 

- 10,0 mii lei, Uniunea raională a veteranilor de război din Afganistan, pentru măsuri de 

comemorare a ostașilor căzuți în urma acțiunilor de luptă din Afganistan; 

- 10,0 mii lei, Asociația Obștească “Cernobîl”, pentru măsuri de comemorare a  

persoanelor decedate în urma  lichidării consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl; 

- 10,0 mii lei, Consiliul Raional Cimișlia al Veteranilor Războiului și ai Muncii, pentru 

măsuri de comemorare a ostașilor căzuți în al Doilea Război Mondial.  

- 23,0 mii lei, Asociația Obștească a Veteranilor ”Sfîntul Gheorghe Biruitorul”, pentru  

măsuri de comemorare  a ostașilor căzuți în urma acțiunilor de luptă pentru apărarea 

integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, 

- 77,3 mii lei, IMSP Spitalul Raional Cimișlia, pentru compensarea cheltuielilor la 

tratarea persoanelor socialmente vulnerabile. 

 Din soldului bugetar din contul mijloacelor colectate  a fost înregistrat un sold de 

701,9 mii lei și se propune distribuirea  697,7 mii lei: 



- 297,7 mii lei, IP Centrul raional de Creație a  Copiilor și Adolescenților, pentru 

procurarea  autoturismului pentru transportarea copiilor cu dizabilități la activitățile 

din cadrul centrului, pentru deplasarea pedagogilor către copiii cu  nevoi speciale, 

țintuiți la pat, la domiciliu; 

- 200,0 mii lei, Aparatul președintelui, mijloace financiare destinate pentru reconstrucția 

blocurilor sanitare la Școala de arte Cimișlia; 

- 200,0 mii lei , Direcției învățămînt general, pentru reparația sediului. 

 

Chelltuielile de personal aprobate pentru anul 2019, se precizează  în sumă de 

77057,90 mii lei. 

Se propune  redistribuirea veniturilor în sumă de 24,0 mii lei, de la compartimentul 

”Incasări de la prestarea serviciilor cu plată” la ”Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public”, acumulate de la IP Azilul de bătrîni. 

În baza demersului șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, a 

modifica din ”360,4” lei  în ”445,66” lei - pentru o persoană din oraș și din ”450,5” lei în 

”557,08” lei – pentru o persoană din sat, la poziția ”Serviciul asistență socială la domiciliu – 

deservirea bătrînilor cu plată”,  din aliniatul 3 Îndeplinirea cererilor cu caracter social 

juridic, din Anexa nr.5 a Deciziei Consiliului raional nr.05/07 din 07.12.2018  

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituțiile publice 

finanțate de la bugetul raional Cimișlia pentru anul 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Direcţie finanţe Olga GORBAN 
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