
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

 

D E C I Z I E  
            Proiect 

 

din  ___ martie 2017 nr. 01/02 

 

 

“Cu privire la raportul privind  

executarea bugetului raional 

pe anul 2016 ” 

 

 

 În temeiul art.14 alin. (2) lit. n), art.43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 28 din  Legea nr.397-XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.24, 25, 47 din Legea nr. 181 din 25.07.2014 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legii bugetului de stat nr.279 din 

16.12.2016  și conform dării de seamă pe 12 luni ale anului 2016, Consiliul raional Cimișlia 

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul anual  al șefului interimar Direcție finanțe privind executarea 

bugetului raional. 

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului anual la venituri în sumă de  

111.532,98 mii lei și la cheltuieli în sumă de 105.408,67 mii lei (conform anexei). 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului dlui 

Mihail Olărescu. 

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

Consiliului raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul consiliului  Vasile Spînu 
 

 

 

 

Coordonat:                                                                                                        Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:                                                                                                              Vasile Spînu, secretarul Consiliului 

 Anatol Casapu, specialist principal 

 

Proiect elaborat de: Olga Gorban,  Șef interimar Direcţie finanţe 

 

 

 



Anexă 

 la Decizia Consiliului raional 

Nr.01/___ din ____________2017 

 

 

Nota : 111.532,98-105.408,67=6124.32+5768.56=11894.21  (sold in cont ) 

 

 

Secretarul Consiliului                                                                   Vasile Spînu 

   

      (mii lei) 

Denumirea cod 
Aprobat pe 

anul 2016 

Precizat pe 

anul 2016 

Executat pe  

anul 2016 

Executat 12 luni față 

de planul precizat pe 

perioada de gestiune 

devieri         

(+/-) 
in % 

1   3 4 5 6 7 

I.VENITURI   112.934,50 114.014,28 111.532,98 -2.481,30 97,8 

Impozite pe venit 111 3.716,0 3.716,0 4.460,82 744,82 120,0 

Impozite si taxe pe marfuri si 

servicii 114 5.087,60 5.087,60 4.218,21 -869,39 82,9 

Venituri din vinzarea marfurilor si 

serviciilor 142 2.107,50 2.351,83 2.275,95 -75,88 96,8 

Amenzi si sanctiuni 143 3.000,0 1.800,0 46,43 -1.753,57 2,6 

Donatii voluntare 144   1.443,25 1.240,83 -202,42 86,0 

Alte venituri si venituri 

neidentificate 145 30,0 30,0 4,0 -26,0 13,3 

 Transferuri primite in cadrul  

bugetului public national   19 98993,40 99585,60 99286,75 -298,85 99,7 

Inclusiv: 

  

    

Transferuri  cu destinatie speciala  19111 79.546,40 79.233,10 78.941,85 -291,25 99,6 

Transferuri cu destinatie generala  19113 17981,00 18002,10 18002,10  100,0 

Transferuri primite intre institutiile 

bugetului de stat si institutiile 

bugetelor locale de nivelul II 1913 1.466,0 2.245,4 2.237,8 -7,6 99,7 

Transferuri primite intre bugetele 

locale in cadrul unei unitati 

administratv-teritoriale  193 

 

105,0 105,0  100,00 

CHELTUIELI total:   113.187,10 119.701,63 105.408,67 -14.292,96 88,1 

Servicii de stat cu destinație 

generală 01 9.580,60 11.865,64 7.249,41 -4.616,23 61,1 

Apărarea națională 02 93,50 93,50 83,31 -10,19 89,1 

Ordinea publică și securitate 

națională 03 278,0 275,70 259,23 -16,47 94,0 

Servicii în domeniul economiei 04 6.503,80 7.628,80 4.593,86 -3.034,94 60,2 

Gospodăria de locuințe și 

gospodăria serviciilor comunale 06  1.271,70 1.188,06 -83,64 93,4 

Ocrotirea sănătății 07   1.565,60 1.565,56 - 100 

Cultură, sport, tineret, culte și 

odihne 08 3.848,50 3.871,52 3.677,72 -193,80 95,0 

Învățămînt 09 79.402,90 80.087,85 74.563,78 -5.524,07 93,1 

Protecția socială 10 13.479,80 13.041,32 12.227,74 -813,58 93,7 



Raportul 

privind executarea bugetului raional pe anul 2016 

Direcţia  finanţe a Consiliului  raional Cimislia  este o subdiviziune structurală din 

subordinea Consiliului raional,  coordonată şi controlată în activitatea sa de către presedintele 

raionului  Cimislia . 

Prin decizia Consiliului raional  Cimislia  nr. 08/05 din 16.12.2016 a fost modificat statul  de 

personal  și stabilită limita statelor de personal al Direcţiei  finanţe  de 14 de unităţi.  

În cadrul Direcţiei  finanţe sunt formate 2 subdiviziuni şi anume: 

- Secția elaborare și administrarea bugetului; 

- Secția contabilitatea bugetară. 

Obiectivul de bază al Direcţiei generale finanţe constă în asigurarea implementării politicii 

bugetar-fiscale a statului la nivel local, prin organizarea şi asigurarea elaborării şi executării 

bugetului raional Cimișlia anual, intensificarea controlului financiar asupra utilizării econome şi 

conform destinaţiei a mijloacelor bugetare, integrităţii valorilor băneşti şi materiale. 

 Drept bază pentru activitatea sa au servit planurile aprobate ale subdiviziunilor ei. În 

general, activitatea organizatorică, economică şi de control a Direcţiei  finanţe a contribuit la 

realizarea acţiunilor prevăzute în  buget. 

          Seful directiei finante pe parcursul anului 2016 a elaborat, coordonat   si aprobat planurile de 

lucru pe directie, sectiile din subordine, a evaluat si apreciat performanțele angajațiilor, a executat 

controlul permanent al respectării ordinei interne de serviciu și a disciplinei de munca , a elaborat și 

a participat la elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de activitatea direcției finanțe, a 

efectuat sistematizarea , evidența și păstrarea actelor  normative, a verificat fiecare proiect de 

decizie elaborat de către direcție și propuse la ședințele Consiliului raional. 

A ținut evidența cadrelor prin întocmirea  documentelor de angajare, transfer, pensionare, 

acordare a concediilor de odihnă, înregistrare a certificatelor medicale, completarea, pastrarea și 

evidența carnetelor de muncă, completarea, pastrarea , evidenta dosarelor personale ale 

functionarilor publici și transmiterea lor la arhivă. 

         În perioada de gestiune, activitatea Direcţiei  finanţe, a executorilor de buget din Consiliul  

raional  a fost mobilizată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea planului de măsuri şi 

acţiunilor de bază ale subdiviziunilor Consiliului raional  Cimislia  pe anul 2016, ce rezultă din 

hotărârile şi directivele autorităţilor supreme ale statului, Consiliului raional  Cimislia  şi consiliilor 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din raion. 

        Pe parcursul anului 2016 bugetul raional Cimislia a fost corelat cu Legea Bugetului de stat de 

trei ori . Prima corelare a bugetului raional Cimislia a fost votată de Consiliul Raional Cimislia la 

data de 24 august 2016 prin decizia nr.05/01. A doua corelare a fost aprobata la data de 07 

octombrie 2016 prin decizia nr.07/02. Conform modificării Legii bugetului de stat pe anul 2016 

nr.154 din 01.07.2016 (M.O. nr.329-336 din 27.09.2016 ) pentru raionul Cimislia a fost modificată 

suma transferurilor cu destinație generală și specială în suma de 2007,5 mii lei, respectiv au fost 

micsorate transferurile pentru asigurarea si asistenta sociala  cu 464,6 mii lei  si transferurile cu 

destinatie generală cu 1542,9  aprobată de Consiliul raional Cimislia pe data de 23 decembrie 2016 

– ca bază stătea Legea nr.261 din 05.12.2016  și circulara Ministerului Finantelor  nr. 06/2-07 din 

20.12.2016 . Guvernul,  analizind  situatia financiara a autoritatilor publice locale de nivelul I si II,  

a decis să suplineze sumele transferurilor cu destinatie generala micsorate anterior prin Legea nr. 

236 din 03.10.2016. Pentru Consiliul raional Cimislia  transferul a fost majorat cu suma de 1542,9 

mii lei pentru echilibrarea bugetului în vederea consolidarii stabilității acestuia, astfel s-a asigurat 

volumul alocațiilor aprobate inițial.   

      In contextul perfecționării managementului finanțelor publice și întru implementarea Legii 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, elaborarea  

proiectului  de buget pentru anul 2016 de către APL  sa efectuat în cadrul noului sistem 

informațional de management financiar (SIMF) în baza: 

-  Clasificației bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.190 din 31 decembrie 2014; 

-  Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr.191 din 31 decembrie 2014.   



      SIMF a înlocuit precedentul  sistem informațional pentru planificarea și executarea bugetului și 

a integrat un set de instrumente de gestiune financiară, în scopul îmbunătățirii eficienței și 

transparenței procesului de management financiar, precum și a controlului cheltuielilor publice. 

Dupa  mesajul Ministerului finantelor acesta (platforma WEB) va asigura funcționalitățile 

proceselor de planificare bugetară pe nivele de bugete, utilizatorii căruia vor fi 

autoritățile/instituțiile bugetare din cadrul UAT de ambele nivele, direcțiile finanțe ale UAT, 

precum și Ministerul Finanțelor.  

       Începînd cu anul 2016 proiectele bugetelor locale de ambele nivele urmau să fie elaborate pe 

bază de programe și performanță, unde accentul va fi pus pe legăturile dintre politicile și strategiile 

naționale și locale cu alocarea resurselor și desemnarea clară a modalității de atingere a obiectivelor 

dorite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acțiunilor și politicilor. Trecerea la bugetarea pe 

bază de programe la nivelul raionului  este în strînsă legătură cu planificarea pe termen mediu, 

deoarece majoritatea politicilor au o durată mai mare de un an.                   Implementarea reformei 

menționate în sistemul de planificare are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice locale, 

prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile bugetare și rezultatele obținute din 

implementarea programelor bugetare, precum și realocarea resurselor disponibile pentru prioritățile 

comunității.  Implementarea bugetării pe programe la nivel local impune extinderea actorilor 

implicați în elaborarea bugetelor UAT și realizarea unor activități specifice, de exemplu: 

elaborarea/actualizarea, după caz, a  programului de dezvoltare social-economice a UAT; analiza 

strategiilor naționale și sectoriale, precum și a priorităților stabilite la nivel local; analiza situației 

actuale pe domenii și formularea setului de programe/subprograme, activități; realizarea 

obiectivelor  si indicatorilor de performante. 

Analizînd anexa  la decizia Consiliului raional ”Cu privire la raportul privind  executarea 

bugetului rational pe anul 2016”  au fost acumulate venituri  în sumă de  111.532,98 mii lei , ceea 

ce constituie 97,8 la sută faţă de prevederile pe anul 2016, neasigurînd prevederile sumei anuale cu 

2481.3 mii lei.  

      Structura execuţiei bugetului  raional  Cimislia   după sursele principale de venituri  si 

cheltuieli în anul 2016 se caracterizează prin următorii indicatori: 

         (mii lei) 

Denumirea cod 
Aprobat pe 

anul 2016 

Precizat pe 

anul 2016 

Executat 

pe  anul 

2016 

Executat 12 luni 

față de planul 

precizat pe perioada 

de gestiune 

devieri         

(+/-) 
in % 

1   3 4 5 6 7 

I.VENITURI   112.934,50 114.014,28 111.532,98 -2.481,30 97,8 

Impozite pe venit 111 3.716,0 3.716,0 4.460,82 744,82 120,0 

Impozite si taxe pe 

marfuri si servicii 114 5.087,60 5.087,60 4.218,21 -869,39 82,9 

Venituri din vinzarea 

marfurilor si serviciilor 142 2.107,50 2.351,83 2.275,95 -75,88 96,8 

Amenzi si sanctiuni 143 3.000,0 1.800,0 46,43 -1.753,57 2,6 

Donatii voluntare 144   1.443,25 1.240,83 -202,42 86,0 

Alte venituri si venituri 

neidentificate 145 30,0 30,0 4,0 -26,0 13,3 

 Transferuri primite in 

cadrul  bugetului 

public national   19 98993,40 99585,60 99286,75 -298,85 99,7 

Inclusiv: 
  

    

Transferuri  cu 

destinatie speciala  19111 79.546,40 79.233,10 78.941,85 -291,25 99,6 



 

 

 

    Ponderea principală în totalul resurselor bugetului raional revin transferurilor bugetului de stat 

direcționate bugetului raional și constituie 99181,75  mii lei (99286,8 - 105,0) ori 85,9 la sută din 

totalul veniturilor executate pe perioada anului 2016. 

Transferuri curente primite 

cu destinatie speciala  intre 

bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru 

invatamintul prescolar, 

primar, secundar general, 

special si complementar 

(extrascolar) 

191111 75 

005,50 

74 

813,80 

74 

813,80 

0,00 100,

00 

Transferuri curente primite 

cu destinatie speciala  intre 

bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru 

asigurarea si asistenta sociala 

191112 2 

293,30 

2 

174,80 

1 

883,55 

-

291,25 

86,6

1 

Transferuri curente primite 

cu destinatie speciala intre 

bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II pentru 

scoli sportive 

191113 2 

247,60 

2 

244,50 

2 

244,50 
0,00 100,

00 

Transferuri cu 

destinatie generala  19113 17981,00 18002,10 18002,10  100,0 

Transferuri primite intre 

institutiile bugetului de 

stat si institutiile 

bugetelor locale de 

nivelul II 1913 1.466,0 2.245,4 2.237,8 -7,6 99,7 

Transferuri primite intre 

bugetele locale in 

cadrul unei unitati 

administratv-teritoriale  193 
 

105,0 105,0  100,00 

CHELTUIELI total:   113.187,10 119.701,63 105.408,67 

-

14.292,96 88,1 

Servicii de stat cu 

destinație generală 01 9.580,60 11.865,64 7.249,41 -4.616,23 61,1 

Apărarea națională 02 93,50 93,50 83,31 -10,19 89,1 

Ordinea publică și 

securitate națională 03 278,0 275,70 259,23 -16,47 94,0 

Servicii în domeniul 

economiei 04 6.503,80 7.628,80 4.593,86 -3.034,94 60,2 

Gospodăria de locuințe 

și gospodăria serviciilor 

comunale 06  1.271,70 1.188,06 -83,64 93,4 

Ocrotirea sănătății 07   1.565,60 1.565,56 - 100 

Cultură, sport, tineret, 

culte și odihne 08 3.848,50 3.871,52 3.677,72 -193,80 95,0 

Învățămînt 09 79.402,90 80.087,85 74.563,78 -5.524,07 93,1 

Protecția socială 10 13.479,80 13.041,32 12.227,74 -813,58 93,7 



Transferuri curente primite 

cu destinatie generala intre 

bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II 

191131 16 

703,50 

16 

703,50 

16 

703,50 

0,00 100,

00 

Transferuri curente primite 

cu destinatie generala din 

fonul de compensare intre 

bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul II 

191132 1 

277,50 

1 

277,50 

1 

277,50 

0,00 100,

00 

Alte transferuri curente 

primite cu destinatie generala 

intre bugetul de stat si 

bugetele locale de nivelul II 

191139   21,10 21,10 0,00 100,

00 

Transferuri curente primite 

cu destinatie speciala intre 

institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de 

nivelul 2 

191310 1 

466,00 

1 

495,40 

1 

495,40 

0,00 100,

00 

Transferuri capitale primite 

cu destinatie speciala intre 

institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de 

nivelul 2 

191320   750,00 742,40 -7,60 98,9

9 

Transferuri curente primite 

cu destinatie generala intre 

bugetele locale de nivelul II 

si bugetele locale de nivelul I 

in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 

193131   5,00 5,00 0,00 100,

00 

Transferuri capitale primite 

cu destinatie generala intre 

bugetele locale de nivelul II 

si bugetele locale de nivelul I 

in cadrul unei unitati 

administrativ-teritoriale 

193141   100,00 100,00 0,00 100,

00 

 

    Impozitul pe venit reținut din salariul persoanelor fizice însumează 4460,8 2 mii lei, ori 120,0 

% față  de planul precizat, acesta constituind 40,0 la sută din totalul veniturilor executate. 

Impozit pe venitul 

retinut din salariu 

111110 3 

674,90 

3 

674,90 

4 

306,63 
631,7

3 

117,1

9 

Impozitul pe venitul 

persoanelor fizice spre 

plata/achitat 

111121 41,10 41,10 152,74 111,6

4 

371,6

3 

Impozit pe venitul 

aferent operatiunilor de 

predare in posesie si/sau 

folosinta a proprietatii 

imobiliare 

111130     1,45 1,45   

 

   Taxa pentru folosirea  drumurilor de către autovehicole înmatriculate în Republica Moldova a 

fost executată în sumă de 4183,39 mii lei, neasigurînd prevederile planului cu 808,31 mii lei.  

Taxa pentru folosirea drumurilor de 

catre autovehiculele inmatriculate in 114633 

4 

991,70 

4 

991,70 

4 

183,39 -808,31 



Republica Moldova 

 

 Taxele pentru resursele naturale. Ce este resurs natural? Apa captata din orice 

surse(izvoare), minerale utile (zacamintele), lemnul eliberat pe picior. Subiecţi ai taxei pentru apă 

sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul 

apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale. Subiecţi ai taxei pentru extragerea mineralelor 

utile sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 

organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care efectuează extragerea mineralelor utile. 

 Subiecţi ai taxei pentru lemnul eliberat pe picior din pădurile din cadrul fondului forestier, 

precum şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, sînt beneficiarii forestieri persoane juridice şi 

fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare şi beneficiarii forestieri 

persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător. Obiect al impunerii este:  

a) volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia  celui  pentru care nu se aplică taxa 

pentru apă; 

b) volumul de apă utilizat de hidrocentrale,  costul mineralelor utile extrase. volumul lemnului 

eliberat pe picior la tăierile din pădurile fondului forestier şi din vegetaţia forestieră din afara 

acestuia. 

Taxa pentru apa 1146

11 

66,90 66,90 15,79 -51,11 23,60 

Taxa pentru extragerea 

mineralelor utile 

1146

12 

20,00 20,00 9,15 -10,85 45,75 

Taxa pentru lemnul 

eliberat pe picior 

1146

13 

9,00 9,00 9,87 0,87 109,67 

      

         Resursele naturale sa executat în raport de 36,3 % față de planul precizat (plan – 95,9 mii lei, 

executat – 34,8 mii lei). 

Amenzile și sancțiunele administrative au fost executate în proporție de 2,6%, (este de 

menționat faptul că de către Serviciul Tehnologii Informaționale al MinisteruluiAfacerilor Interne 

au fost deconectate sistemele de monitorizare a traficului rutier din motivul utilizării 

neregulamentare a dreptului de subregistratură la acumularea veniturilor prin aplicarea amenzilor 

pentru contravențiile comise la trafic, astfel planul anual a fost diminuat cu 1200,0 mii lei prin 

decizia Consiliului raional nr. 08/04 din 16 decembrie 2016.) 

 

Amenzi si sanctiuni 

contraventionale incasate in bugetul 

local de nivelul 2 

143120     38,4

7 

38,47 

Amenzi aplicate de sectiile de 

supraveghere si control ale traficului 

rutier 

143220     7,96 7,96 

Amenzi aplicate de subdiviziunile 

Inspectoratului General al Politiei 

pentru incalcarea traficului rutier 

constatate cu ajutorul mijloacelor 

foto-video, incasate in bugetul local 

de nivelul II 

143241 3 

000,00 

1 

800,00 

  -1 

800,00 

 

La capitolul donații au fost precizate alocații în mărime de 1443,3 mii lei, inclusiv: 

- alocații de la Fondul de eficiență energetic în mărime de 169,9 mii lei; 



- alocații de la Consiliul Județean Prahova – 735,9 mii lei, finanțare la proiectul Construcția 

drumului de acces pietonal spre muzeul raional.  

Dintre acestea fiind executate 40,7 mii lei sau 4,5 la sută din planul precizat; 

- alocații de la Ambasada Poloniei – 521,7 mii lei, pentru realizarea proiectului “Amenajarea 

gunoiștii pentu 11 primării din raionul Cimișlia”; 

- alocații de la agenții economici din teritoriu pentru Direcția agricultură și industria 

prelucrătoare în sumă de 15,8 mii lei. 

 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 

interne pentru institutiile 

bugetare 

144114   15,80 36,10 20,30 228,48 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli capitale din surse 

interne pentru institutiile 

bugetare 

144214   169,85 22,42 -

147,43 

13,20 

Donatii voluntare pentru 

cheltuieli capitale din surse 

externe pentru institutiile 

bugetare 

144224   1 

257,60 

1 

182,31 

-75,29 94,01 

 

Pe parcursul anului 2016, în scopul asigurării la nivelul cuvenit a părţii de venituri a 

bugetului  raionului Cimislia , în conlucrare cu Inspectoratul fiscal de stat din raionul Cimislia , 

Direcţia a efectuat sistematic analiza mersului încasării veniturilor în bugetul  raional Cimislia  şi 23 

bugete ale unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Cimislia  şi în măsura posibilităţilor 

(funcţiilor de serviciu) s-au întreprins măsurile respective, apreciind executarea scontată a părţii de 

venituri (prin participarea la sedintele comune pe linga Inspectoratul Fiscal impreuna cu agentii 

economici). 

          În scopul neadmiterii supracheltuielior bugetare şi sporirii datoriilor creditoare ale bugetului 

faţă de executori de buget, lunar, pe parcursul anului 2016, s-a analizat mersul executării bugetului 

raional . 

Pe parcursul anului 2016  bugetul   raional Cimislia  a fost rectificat  din contul soldului în 

cont  format la situația de 31.12.2016 a mijloacelor băneşti constituite în urma executării bugetului  

raional Cimislia   pe anul 2015; din contul  transferurilor cu destinaţie specială primite din bugetul 

de stat  pentru restituirea valorilor a bunurilor confiscate, transferului din Fondul de eficiență 

energetica, resurse colectate de institutii publice, alocatii de la  Consiliul  judetean Prahova (33,0 

mii Euro pentru construcția drumului de acces pietonal spre muzeul raional Cimișlia). In total  pe 

parcursul anului 2016 au fost înaintate si aprobate  șase proiecte de decizii  cu privire la rectificarea 

bugetului raional si  cinci proiecte de decizii  cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul 

de rezervă al Consiliului raional. 

                                                     II 

          Sub aspect economic cheltuielile bugetului  raional pe 12 luni ale anului 2016 au însumat 

105408,6  mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent se atestă  o diminuare de 

422,4 mii lei. 

      Suma totală a cheltuielilor precizate se cifrează la 119701,6  mii lei. 

      Ponderea cheltuielilor executate pe 12 luni ale anului 2016 constituie 88,1 % din volumul 

cheltuielilor planificate pe an. 

     Cele mai esențiale cheltuieli recurente executate în perioada de referință conform clasificației 

economice de nivelul I și II se prezintă în următorul tabel:  

Tabelul nr. 1 

(mii lei) 

 

Denumirea 
 

Cod 

ECO 

Precizat pe an Executat anual Devieri 

 

suma 

% din 

total 

 

suma 

% din 

total 
(+,-) % 



Cheltuieli și ative 

nefinanciare 

 
119701,6 100 105408,6 100 

-

14293,0 
88,1 

Cheltuieli 2 89039,0 74,4 81991,9 77,8 -7047,1 92,1 

Cheltuieli de personal 21 63567,4 53,1 61211,6 58,1 -2355,8 96,3 

Bunuri și servicii 22 17093,6 14,3 12972,8 12,3 -4120,8 75,9 

Dobînzi 24 347,7 0,3 345,7 0,3 -2,0 99,4 

Subsidii 25 2164,2 1,8 2144,4 2,0 -19,8 99,1 

Prestatții sociale 27 4797,1 4,0 4280,3 4,1 -516,8 89,2 

Alte cheltuieli 28 271,0 0,2 239,1 0,2 -31,9 88,2 

Transferuri acordate în 

cadrul bugetului public 

național 

29 798,0 0,7 798,0 0,8 0 100 

Active nefinanciare 3 30662,6 25,6 23416,7 22,2 -7245,9 76,4 

Mijloace fixe 31 18942,8 15,8 13169,2 12,5 -5773,6 69,5 

Stocuri de materiale 

circulante 
33 11719,9 9,8 10247,5 9,7 -1472,4 87,4 

 

CHELTUIELILE DE PERSONAL 

     Ponderea majoră, 58,1 % din totalul cheltuielilor executate, constituie cheltuielile de personal ale 

direcțiilor și secțiilor, instituțiilor Consiliului raional.     Pentru anul 2016, la acest capitol de 

cheltuieli, planul precizat este de 63567,4 mii lei și executat 61211,6 mii lei sau la nivel de 96,3 mii 

lei. Economia de 2355,8 mii lei s-a format din cauza unităților vacante înregistrate pe parcursul 

perioadei de raportare. Conform raportului FD 050 „Raport operativ privind statele și efectivul de 

personal din instituțiile bugetare”, în mediu pentru anul 2016, pe instituțiile finanțate din bugetul 

raional  s-au executat 1265,76 unități din 1312,76 precizate. 

BUNURI ȘI SERVICII 

 Cheltuielile pentru bunuri și servicii pe anul 2016 sunt precizate în sumă de 17093,6 mii lei sau 

14,3 % din cheltuielile totale. De facto au fost executate cheltuieli în sumă de 12972,8 mii lei ori 

75,9 % din suma cheltuielilor precizate la capitolul dat. Cota preponderentă din acest capitol de 

cheltuieli le deține achitarea serviciilor pentru consumul de gaze cu 28,3% la sută, urmată de 

serviciile de reparații curente cu 26,4 la sută (LT ”Ion Creangă” – 74,0 mii lei (schimbarea rețelei 

electrice în școala mică),  LT Gura Galbenei – 82,5 mii lei (spațiu sanitar(WC) în curtea 

gimnaziului), GM Hîrtop – 96,5 mii lei (sistemul de încălzire, iluminarea), GM Porumbrei – 94,2 

mii lei (reparația depozitului, cantinei, spații sanitare, duș, sala sportivă), GM Selemet – 36,2 mii lei 

(reparația cazangeriei), servicii neatribuite altor aliniate cu 17,7 % și Achitarea facturilor de energie 

electrică 11,1 la sută. 

DOBÎNZI 

  La acest capitol de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în mărime de 347,7 mii lei, 

executate fiind 345,7 mii lei sau 99,4 la sută, mijloacele date constituind dobînda achitată pentru 

împrumutul angajat în cadrul proiectului Energetic II. 

SUBSIDII 

    Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 2164,2 mii 

lei. Pe perioada de raportare au fost executate cheltuieli în sumă de 2144,4 mii lei, ceea ce constituie 

99,4% din planul precizat. Conform deciziilor cu privire la rectificarea bugetului s-au acordat 

subsidii Î.M „Servcom Cimișlia”, Incubatorului de afaceri Cimișlia, IMSP Spitalului rational 

Cimișlia, și organizațiilor obștești conform deciziilor de alocarea mijloacelor financiare din fondul 

de rezervă. 

PRESTĂRI SOCIALE 



    Mijloacele financiare pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2016 în sumă de 4797,1 

mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe 12 luni anul 2016 au însumat 4280,3 mii lei. În 

categoria dată de cheltuieli sînt incluse: 

- cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor bănești în mărime de 1747,4 mii lei,  

- achitarea indemnizațiilor pentru copii înfiați și orfani – 793,6 mii lei pentru 83 beneficiari 

- compensații pentru serviciile de transport – 765,9 mii lei,pentru 2647,0 beneficiari dintre 

care 185 persoane cu dezabilități ale aparatului locomotor 

- cheltuieli pentru plata indemnizațiilor familiilor cu copii,  și altele.  

 

ALTE CHELTUIELI 

   Pentru ”Alte cheltuieli” au fost prevăzute 271,0 mii lei, de facto au fost cheltuite 239.1 mii lei, 

dintre acestea 173,6 mii lei sunt alocații pentru achitarea compensațiilor pentru averea persoanelor 

represate și ulterior rehabilitate, beneficiari 1 persoană. 

 

TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL 

     La capitolul dat au fost precizate cheltuieli în sumă de 798,0 mii lei, executate fiind 100 %. Din 

totalul executat 148,0 mii lei au fost acordate primăriei Gura Galbenei pentru serviciul de pompieri, 

630,0 mii lei, sub formă de transferiri capitale au fost acordate primăriilor conform deciziilor de 

modificare a bugetului pentru anul 2016, asa precum: pr. Selemet – 150,0 mii lei; pr. Ivanovca 

Nouă – 80,0 mii lei; pr. Sagaidac – 150,0 mii lei; pr. Satul Nou – 150,0 mii lei; pr. Mihailovca -

100,0 mii lei. 

MIJLOACE FIXE  

 Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2016 au fost precizate în sumă de 18942,8 

mii lei sau 15,8 % din totalul de cheltuieli planificate pentru anul de gestiune. 

 Pentru reparații capitale a clădirilor au fost prevăzute alocații în sumă de 7375,9 mii lei, de 

facto au fost utilizate pe perioada de raportare 6206,5 mii lei, ori 84.1 la sută din planul precizat. 

Pentru instituțiile de învățămînt subordonate Consiliului raional  au fost alocate 5391,3 mii lei (LT 

”Ion Creangă” – 727,5 mii lei (biblioteca), LT ”Mihai Eminescu” – 553,6 mii lei (sistema de 

canalizare și aprovizionare cu apă, acoperișul), LT Gura Galbenei – 390,7 mii lei (sala bibliotecii, 

pragrurile liceului, sala de sport), GM ”Alexandru Pușkin” – 98,1 mii lei (sistemul de încălzire, 

ventilare, blocuri sanitare), GM Cenac – 272,6 mii lei (spații sanitare), GM Ciucur Mingir – 183,7 

mii lei (sala festivă), GM Hîrtop – 60,1 mii lei (gard), GM Ialpujeni – 36,3 mii lei (pompă la central 

termică), GM Mihailovca – 309,0 mii lei (spații sanitare, schimbarea ferestrelor, proictul la 

reparația ospătătriei), GM Porumbrei – 173,6 mii lei (sala sportive, podelele), GM Sagaidac – 320,3 

mii lei (reparația cantinei, depozitului), GM Satul Nou – 651,7 mii lei (sala de sport),  GM Selemet 

– 390,7 mii lei (cantina), GM Troițcoe – 164,0 mii lei (sistemul de încălzire), ȘP-GR Mereni – 

100,9 mii lei (spălătoria), ȘP-GR Suric – 55,5 mii lei (spații sanitare), Școala sportive – 44,3 mii lei 

(sistemul de canalizare), Centrul de creație – 41,0 mii lei (reparația holului), Tabăra de odihnă Zloți 

– 526,9 mii lei (spații sanitare) 

 

 Pentru procurarea mașinilor și utilajelor pe 12 luni  ale anului 2016 au fost efectuate 

cheltuieli în sumă de 1020,0 mii lei, suma anuală precizată constituind 1069,3 mii lei, dintre acestea 

850,2 mii lei au fost alocate Direcției învățămînt pentru procurarea autobuzelor școlare. 

 Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2016 suma de 641,3 mii lei. 

La situația din 31 decembrie 2016 au fost executate 240,7 mii lei. 

 

STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 

         Pentru această categorie de cheltuieli au fost planificate 11719,9 mii lei, dintre care au fost 

valorificate mijloace financiare în mărime de 10247,5 mii lei sau 87,4 la sută din mijloacele 

precizate pentru perioada de raportare. 

     Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile pentru 12 luni ale anului 2016 au 

însumat 2445,3 mii lei, ori 92,3 la sută din mijloacele prevăzute pe an (2650,3 mii lei). 



 Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional 

au fost planificate în buget pentru anul 2016 – 5549,7 mii lei. La situația din 31 decembrie 2016 au 

fost efectuate  cheltuieli în sumă de 4582,9 mii lei ori 82,6 la sută din prevederile anuale. 

         Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada 

de gestiune au constituit 1050,0 mii lei, suma precizată pe an în buget constituie 1162,1 mii lei ori 

90,4 la sută din prevederile anuale. 

Pentru procurarea materialelor de constucție utilizate la reparațiile curente a clădirilor  sînt 

prevăzute în buget 1077,2 mii lei,  real  cheltuielile la 31 decembrie 2016 constituie 989,4 mii lei ori 

91,9 la sută din prevederile anuale. 

 

Raport privind executarea bugetului raional pe programe și subprograme 

Tabelul nr.3 

(mii lei) 

Denumirea Cod  

P1-P3 

Precizat 

pe anul 

2016 

Executat 

anul 

2016 

Executat față  

de precizat 

(devieri) 

     

Exercitarea guvernării 0301 9609,6 5197,2 -4412,6 54,1 

Politici și management în domeniul 

bugetar fiscal 
0501 1198,6 1030,4 -168,2 86,0 

Gestionarea fondului de rezervă 0802 14,8 -285,2   

Servicii arhiva 1203 44,8 26,1 -18,7 58,3 

Datoria externă a APL 1704 347,7 345,7 -2,0 99,4 

Servicii de suport în domeniul apărării 

naționale 
3104 93,5 83,3 -10,2 89,1 

Protecția civilă și apararea împotriva 

incendiilor 
3702 127,7 111,2 -16,5 87,1 

Politici și management în domeniul 

dezvoltării regionale 
5001 444,8 381,6 -63,2 85,8 

Politici și management în domeniul 

agriculturii 
5101 546,7 426,1 -120,6 77,9 

Politici și managem în domeniul dezvoltării 

regionale și construcții 
6101 453,1 402,6 -50,5 88,9 

Dezvoltarea drumurilor 6402 6184,2 3383,6 -2800,6 54,7 

Dezvoltarea gospodăriei și serviciilor 

comunale 
7502 1271,7 1188,1 -83,6 93,4 

Programe nationale și special în domeniul 

ocrotirii sănătății 
8018 365,6 365,6 0 100 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății 
8019 1200 1200 0 100 

Politici și managem în domeniul culturii 8501 345,7 338,3 -7,4 97,8 

Dezvoltarea culturii 8502 891,4 837,1 -54,3 93,9 

Protejarea și punerea în valoare a 

patrimoniului cultural national 
8503 247,2 241,4 -5,8 97,7 

Sport 8602 2370,4 2244,2 -126,2 94,7 

Tineret 8603 16,0 15,9 -0,1 99,3 

Polit și manag în domeniul educației 8801 4853,3 4772,6 -80,7 98,3 

Educație timpurie 8802 3736,5 3058,9 -677,6 81,9 

Învățămînt primar 8803 5440,5 4821,6 -618,8 88,6 

Învățămînt gimnazial 8804 31717,9 30029,8 -1688,1 94,7 

Învățămînt liceal 8806 27299,2 25302,1 -1997,1 92,7 

Servicii generale în educație 8813 650,5 609,6 -40,9 93,7 

Educație extrașcolară și susținerea elevilor 8814 5762,3 6316,0 -414,3 93,4 



dotați 

Curriculum 8815 73,9 67,5 -6,4 91,4 

Polit și manag în domeniul protecției 

sociale 
9001 1071,7 1019,4 -52,3 95,1 

Protecție a familiei și copilului 9006 2376,1 2209,1 -167,0 93,0 

Asistenta social a persoanelor cu necesități 

speciale 
9010 7309,6 6913,6 -396,0 94,6 

Protecția social în cazuri excepționale 9012 1781,8 1757,6 -24,2 98,6 

Asigurarea egalității de șanse între femei și 

bărbați 
9013 11,5 9,6 -1,9 83,5 

Protecție socială a unor categorii de 

cetățeni 
9019 490,6 318,5 -172,1 64,9 

 

Sub aspect funcțional cheltuielile bugetului raional  se prezintă în următoarea oridine: 

Tabelul nr. 4 

(mii lei) 

Denumirea 
Cod 

F1 F3 

Aprobat 

2016 

Precizat 

2016 

Executat  

2016 

Devieri 

Executat față de precizat 

(+,-) % 
% din 

total  

Total  113187,1 119701,6 105408,7 -14292,9 88,1 100,0 

Servicii de stat cu 

destinație general 
01 9580,6 11865,6 7249,4 -4616,2 61,1 6,9 

Apărarea națională 02 93,5 93,5 83,3 -10,2 89,1 0,1 

Ordinea publică și 

securitate națională 
03 278,0 275,7 259,2 -16,5 94,0 0,2 

Servicii în 

domeniul 

economiei 

04 6503,8 7628,8 4593,9 -3034,9 60,2 4,4 

Gospodăria de 

locuințe și 

gospodăria 

serviciilor 

comunale 

06  1271,7 1188,1 -83,6 93,4 1,1 

Ocrotirea sănătății 07  1565,6 1565,6 - 100 1,5 

Cultură, sport, 

tineret, culte și 

odihnă 

08 3848,5 3871,5 3677,7 -193,8 95,0 3,5 

Învățămînt 09 79402,9 80087,9 74563,8 -5524,1 93,1 70,7 

Protecție socială 10 13479,8 13041,3 12227,7 -813,6 93,8 11,6 

 

SERVICII DE STAT CU DESTINAȚIE GENERALĂ  gr.01 

         În bugetul raional pentru anul 2016 la grupa dată au fost precizat alocații în sumă de 11865,6 

mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7249,4 mii lei sau la nivel de 

61,1 % din suma anuală precizată. 

 

AUTORITĂȚI LEGISLATIVE ȘI EXECUTIVE 0111 

         Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 

10254,8 mii lei, real la situația din 31 decembrie au fost executate 5197,2 mii lei ori 50,7 la sută din 

prevederile anuale, acestea constituind 5,0 % din totalul cheltuielilor prevăzute în bugetul raional 

pentru anul 2016. 



       Din suma totală, cheltuielile de personal precizate pe an, constituie 2058,0 mii lei. Conform 

raportului, executările financiare privind planul de finanțare, cheltuielile executate la situația din 31 

decembrie constituie 1834,4 mii lei ori 89,1 la sută. 

       Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 3570,2 mii lei. Pentru 12 luni 

cheltuielile executate alcătuiesc 1381,2 mii lei sau 38,7 % din suma anuală.  

 

POLITICI ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL BUGETAR-FISCAL  0112  

    Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocații în sumă de 1198,6 mii lei. Pe 12 luni ale 

anului 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1030,4 mii lei ori 86,0 la sută din prevederile 

anuale.  

        Cheltuielile de personal precizate pe an, constituie 927,8 mii lei. Conform raportului, 

executările financiare privind planul de finanțare, cheltuielile executate pe perioada a12 luni ale 

anului de gestiune constituie 803,9 mii lei ori 86,6 la sută, acestea constituind cota majoră din 

totalul cheltuielilor planificate la funcția dată 78,0 la sută. 

      

APĂRAREA NAȚIONALĂ gr. 02 

      La compartimentul “Apărarea Națională»  la situația din 31decembrie s-au executat cheltuieli în 

sumă de 83,3 mii lei sau 89,1 la sută din prevederile precizate pe perioada respectivă .  

 

ORDINEA PUBLICĂ ȘI SECURITATEA NAȚIONALĂ gr  03 

La grupa dată au fost precizate pe an alocații în sumă de 275,7mii lei, executate fiind 259,2 mii lei.  

 

SERVICII ÎN DOMENIUL ECONOMIEI gr 04 

Pentru serviciul în domeniul economiei au fost precizate pe anul 2016 – 7628,8 mii lei, cheltuielile 

executate constituie 4593,8 mii lei inclusiv: 

- pentru întreținerea direcției economie și atragerea investițiilor: plan - 491,4 mii lei  executat 

– 381,6 mii lei 

-  pentru Direcția agricultură și industrie prelucrătoare : plan – 546,7 mii lei, executat – 426,1 

mii lei 

- pentru Direcțiea dezvoltare teritorială : plan – 453,1 mii lei, executat  – 402,6 mii lei; 

- pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor: plan – 6184,2, executat – 3383,6 mii lei 

 

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII  gr 07 

    Pentru Programele Ocrotirii sănătății pentru anul 2016 au fost planificate alocații în sumă de 

1565,6 mii lei, fiind executate în totalitate inclusiv: 

- 65,0 mii lei – procurarea amestecurilor adaptate alimentației copiilor de pînă la un an din 

familiile social vulnerabile; 

- 230,0 mii lei – pentru dezvoltarea și modernizarea IMSP Centru de sănătate Gura Galbenei; 

- 30,0 mii lei - pentru dezvoltarea și modernizarea OMF Marienfeld; 

- 40,6 mii lei – IMSP Spitalul rational Cimișlia pentru procurarea polițelor de AOAM 

persoanelor din categoria social defavorizată. 

- 1200,0 mii lei – IMSP SR Cimișlia pentru reparația capitală a secției maternitate a spitalului 

rational 

 

CULTURĂ, SPORT, TINERET, CULTE ȘI ODIHNĂ gr 08 

Pentru susținerea și dezvoltarea culturii, artei, sportului și activităților din cadrul acestora, au fost 

precizate cheltuieli în sumă de 3871,5 mii lei, din care s-au executat 3677,7 mii lei, sau la nivel de 

95,0 la sută. 

 

Tabelul nr. 5 

Raport privind cheltuielile bugetului conform clasificației funcționale  

pentru programul cultură, culte și odihnă la situația din 31.12.2016 

N.o Instituția F1-

F3 

Plan 

precizat 

Plan 

executat 

Devieri 

+/- % 



1 Servicii de sport și cultură fizică 0812 2370,4 2244,2 -126,2 94,7 

2 Servicii pentru tineret 0813 16,0 15,9 -0,1 99,4 

3 Servicii în domeniul culturii 0820 1138,6 1078,5 -60,1 94,7 

4 Alte servicii în domeniul culturii 0861 346,5 339,1 -7,4 97,9 

 TOTAL  3871,5 3677,7 -193,9 95,0 

 

Pentu prgramul politici și management în domeniul culturii au fost precizate mijloace 

financiare în sumă de 345,7 mii lei, din aceastea s-au executat 338,2 mii lei. Cota preponderentă din 

suma cheltuielilor executate, o dețin cheltuielile de retribuire a muncii în sumă de 229,0 mii eli sau 

67,7 la sută din cheltuielile executate pe perioada de gestiune, remunerate fiind 4 unități. 

Pentru realizarea cercetărilor arhiologice de suprafață la „Valul lui Traian” din perimetrul 

raionului Cimișlia s-au achitat 10,0 mii lei. 

În cadrul Secției cultură, tineret și sport activează 4 ansambluri folclorice, pentru buna 

funcționare a acestora s-au executat cheltueli în sumă de 543,7 mii lei, inclusiv și pentru întreținerea 

a opt unități, cîte două pentru fiecare formație. 

- Orchestra de muzică populară „Raposozii”  

- Fanfara Cimișlia 

- Formația folclorică „Busuioc Moldovenesc” Ialpujeni 

- Ansamblul de dans „ La Izvor” 

Pentru anul 2016 Secția cultură, tineret și sport a organizat următoarele activități culturale: 

Săptămîna culturii – evenimente culturale în cadrul Zilei Naționale a Culturii – 0,8 mii lei; 

Spectacolul de primăvară „Mărțișor - 2016” dedicat femeilor – 8,0 mii lei; Festivalul- concurs al 

teatrelor dramatice din țară – 4,5 mii lei; Expoziția tîrg „Parada – Florilor” 1,5 mii lei; Festivalul 

cîntecului popular pascal – „Pascala-2016” – 3,0 mii lei; Spectacolul aniversar al Școlii de Arte 

Cimișlia la „50 de ani de activitate” – Cu implicarea absolvenților acestei instituții – 13,2 mii lei; 

Festivalul raional al Orchestrelor de muzică populară în memoria rapsodului Ion Popușoi – 30,0 mii 

lei; Festivalul Strugurelui – 15,0 mii lei; Ziua Națională a Vinului – 2016 –0,3 mii lei; Festivalul 

Concurs Raional de folclor – 7,0 mii lei; Tradiții și obiceiuri de iarnă „Am venit să colindăm/V-om 

ura v-om tot ura” – 2,0 mii lei. Deasemenea s-a executat suma de 11 296 lei pentru tiparul 

invitațiilor, diplomelor, banerelor, trofee, afișe, etc.  

Pentru întreținerea și buna fucncționare a muzeului de istorie, etnografie și artă din or. 

Cimișlia au fost planicate mijloace financiare în sumă de 154,3 mii lei, pentru perioada de gestiune 

s-au executat 148,7 mii lei. Cota preponderentă este deținută de cheltuielile de personal – 91,3 la 

sută din totalul cheltuielilor executate. 

            La Centru Raional de Tineret pe anul 2016 s-au executat 5,3 mii lei pentru oganizarea 

activităților pentru tineret cum ar fi: Spectacolul de omagiere a poetului Grigore Vieru – 2,0 mii lei 

lei, flashmob dedicate Zilei Îndrăgostiților-Dragobete –0,5mii lei lei, flashmob dedicat Zilei de 8 

martie – 1,0 mii lei, săptămîna Antitrafic – 0,5 mii lei , organizarea companiei de informare privind 

modul sănătos de viață  – 0,5 lei. 

Pe parcusrul anului 2016 au avut loc următoarele măsuri sportive: Cupa președintelui 

raionului Cimișlia. Totalizarea sezonului fotbalistic – 3 200 lei; Turneul rațional de joc de dame în 

memoria lui Corneliu Roșca – 2 000 lei, Cupa independenței la minifotbal. Cupa veteranilor – 3 000 

lei; Campionatul raionului Cimișlia la fotbal – 20 000 lei; Delegarea echipelor sportive (seniori) la 

Campionatele Republicii Moldova și Europene (Judo, box, fotbal, lupte libere, ș.a) – 10,0 mii lei lei. 

S-a procurat inventar sportiv pentru echipele sportive din cadru instituțiilor de învățămînt care au 

luat locul I la spartachiada elevilor, în sumă de 7,7 mii lei.  

 

ÎNVĂȚĂMÎNT gr. 09 

       Gupa învățămînt deține cota majoră din totalul cheluielilor aprobate și executate pe perioada de 

gestiune. Astfel planul precizat constituie 66,9 % din totalul de cheltuieli, s-au în sumă de 80087,9 

mii lei. S-au valorificat pe perioada anului 2016 mijloace financiare în mărime de 74563,8 mii lei, 

s-au 93,1 la sută din planul precizat pentru 2016. 



    La fîrșitul perioadei de gestiune pe teritoriul raionului au activat 30 de instituții de învîțămînt în 

subordinea Consiliului raional, dintre care : 10 instituții tip „școli primare grădinițe”, o școală 

primară în orașul Cimișlia, 14 instituții tip „ gimnazii” și 5 instituții tip „licee”.  

    Astfel cheltuieli pentru școli primare – gădinițe la compartimentul „educație timpurie” au fost 

precizate în sumă de 3736,5 mii lei, iar cheltuielile executate se însumează la 3058,9 mii lei ceea ce 

constitue 81,9 % din totalul cheltuielilor precizate la acest capitol. Este de menționat că din totalul 

de mijloacelor executate, doar pentru achitarea cheltuielilor de personal s-au consumat mijloace 

financiare în mărime de 2052,6 mii lei, ceea ce constitue 67,1 la sută din total. Pentru alimentația 

copiilor de vîrstă preșcolară sa-u planificate mijloace financiare în sumă de 708,4 mii lei, 

cheltuielile executate – 458,4 mii lei, cheltuelile efective constitue – mii lei. Pe parcursul anului de 

gestiune, conform dărilor de seamă ale instituțiilor, au fost alimentați 186 de preșcolari, în mediu pe 

zi alimentația pentru un copil a constituit 14,5 lei. 

    La copmartimentul „învățămînt primar” – planul precizat constitue 5440,5, plan executat 

4821,7 mii lei, sau 88,6la sută din totalul cheltuielilor precizate pentru anul 2016. Pentru achitarea 

cheltuielilor de personal s-au planificat mijloace financiare în mărime de 3504,7 mii lei, executate 

fiind 3347,0 mii lei. Pentru alimentarea elevilor s-au efectuat cheltueli în mărime de 174,6 mii lei 

fiind alimentați 49 copii. Pentru reparațiile capitale ale școlilor primare-grădinițe au fost valorificate 

mijloace financiare în mărime de 163,9 mii lei din 164,5 mii lei planificați pentru aceste necesități.  

   Pentru activitatea gimnaziilor s-au prevăzut mijloace financiare în sumă de 31717,9 mii lei, au 

fost executate cheltuieli în mărime de 30029,8 mii lei, sau la nivel de 94,7 %. Pe cele mai importate 

articole cheltuielile se repartizează astfel: pentru cheltuielile de personal s-au precizat mijloace 

financiare în mărime de 20936,4 mii lei, s-au executat 20709,4 mii lei; pnreu achitarea serviciilor 

energetice și comunale s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 1793,9 mii lei din 1937,0 

mii lei planificate; pentru reparații capitale ale instituțiilor de învățămînt gimnazial s-au planificat 

3462,7 mii lei, dintre care s-au executat 2599,0 mii lei ori 75,1 la sută. Pentru procurarea produselor 

alimentare s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 1351,4 mii lei din planul precizat de 

1523,5 mii lei.În anul 2016 de alimentație au benificiat    

    Pentru intreținerea liceelor suma anuală precizată a constituit 27299,2 mii lei, și cheltuieli 

executate 25302,1 mii lei. Cota preponderentă din invățămîntul liceal este deținută de cheltuielile de 

personal 64,9 la sută sau 16432,8 mii lei cheltuieli executate.reparații capitale s-au efectuat în 

mărime de 1608,9 mii lei, ceea ce constituie 84,3 % din totalul cheltuielilor precizate.  

 

PROTECȚIA SOCIALĂ gr. 10 

Raport privind repartizarea și executarea bugetului instituțiile de asistență socială 

Tabelul nr. 6 

(mii lei) 

Denumirea 

Pla 

precizat 

2016 

Plan 

executat 

2016 

Devieri executat față 

precizat 

(+,-) % 

Total 12413,9 11775,1 -638,8 94,9 

 Direcția asistența socială și protecție a 

familiei 

4412,4 4217,5 -194,9 95,6 

Casa de Copii de tip Familial 222,1 196,4 -25,7 88,4 

Serviciul asistență socială la domiiliu 1616,7 1482,3 -134,4 91,7 

Centru de protecție a familiei 258,4 246,6 -11,8 95,4 

Serviciul de asistență socială comunitară 1326,3 1281,9 -44,4 96,7 

Serviciul de protezare și ortopedie 50,7 49,8 -0,9 98,2 

Serviciul de asistență parentală profesionistă 1007,2 926,9 -80,3 92,0 

Serviciul social asistență personală 1180,8 1156,4 -24,4 97,9 

Echipa mobila 236,4 218,5 -17,9 92,4 

Serviciul social respiro 419,0 403,0 -16,0 96,2 

Serviciul de sprijin și integrare 40,0 40,0 0 100 

Azilul de bătrîni Cimișlia 1643,9 1555,8 -88,1 94,6 

 



ADMINISTRAREA ÎN DOMEDIUL PROTECȚIEI SOCIALE  9001 

Pentrul programul dat de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în sumă de 1071,7 mii 

lei, pe perioada de gestiuni s-au executat 1019,4 mii lei sau 95,2 la sută din totalul cheltuielilor 

precizateeconomii sau format la articlele de cheltuieli precum: remunerarea muncii, deoarece pe 

parcursul anului au fost înregistrate 1,08 unități vacante, servicii de telecomunicații și servicii de 

locațiune. 

PROTECȚIA FAMILIEI ȘI A COPILULUI 9006 

Pentru Casa de copii de tip familial au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 229,9 mii 

lei, plan precizat constituind 222,1 mii lei s-au executat pe perioada de gestiune 196,4 mii lei sau 

88,4 %. Pentru anul 2016 au fost aprobate două unități de părinte educator, activînd cu nouă copii 

din zece aprobați la începutul anului. Indemnizația pentru hrană a constituit 650 lei pentru un copil 

pe lună. Alocațiile pentru copii din casele de copii de tip familial au constituit 126,0 mii lei. 

Serviciul de asistență parentală profesionistă. Pentru acest serviciu au fost precizate mijloace 

financiare în sumă de 1027,2 mii lei, s-au executat pe perioada de gestiune 926,9 mii lei, sau 92,0 

%. În mediu pe anul 2016 au fost deserviți 21 copii. Mărimea alocațiilor pentru copiii plasați în 

serviciul de asistență parentală profesionistă pentru 2016 a constituit 360,6 mii lei, sau 86,5 % din 

planul precizat. 

Centrul de protecție a familiei. În cadrul centrului au activat în mediu 5,39 unități de asistent 

social din 6 unități aprobate pentru anul 2016, fiind deserviți 343 beneficiari. Pentru funcționarea 

centrului s-au executat cheltuieli în sumă de 246,6 mii lei, dintre care pentru remunerarea muncii s-

au executat 189,9 mii lei. 

Serviciul de sprijin și reintegrare. Planul aprobat constituie 40,0 mii lei fiind executat 100%. De 

serviciul de sprijin au beneficiat 14 beneficiari. 

Indemnizația pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă. Transferul cu destinație specială 

privind achitarea compensațiilor pentru copii înfiați a constituit 848,4 mii lei. Cheltuielile efectuate 

pentru achitarea compensațiilor însumează 793,6 mii lei. Economia s-a format datorită faptului de 

indemnizații de asistență socială au benificiat 83 persoane din 121 aprobați pentru 2016. 

 

PROTECȚIA ÎN CAZ DE INCAPACITATE DE MUNCĂ 9010  

Serviciul de deservire socială la domiciliu. Pentru anul 2016 au fost aprobate 41 unități, în 

mediu au funcționat 36,95 care au deservit la domiciliu 314 benificiari. Planul precizat constiue 

1616,7 mii lei executat pe perioada de gestiune 1482,6 mii lei sau 91,7 %, din acestea 1429,9 mii lei 

(96,4 %) reprezintă cheltuielile de personal. 

Serviciul de asistență comunitară. Pentru activitatea serviciului s-au planificat 1379,0 mii lei, 

dintre acestea fiind executate 1281,9 mii lei sau 96,6 la sută 

Serviciul de asistență personală. Pentru serviciul de asistență personală sau aprobat 37,5 unități 

de asistenți peronali, în mediu au activat 36,21 unități – deservind 37 de beneficiari. Din planul 

precizat pentru 2016 (1180,8 mi lei) s-au executat 1156,4 mii lei sau 97,9 % . din totalul 

cheltuielilor destinate pentru întreținerea serviciilor, cota majoră o dețin cheltuielile de personal cu 

99,7 la sută sau 1152,7 mii lei. 

Serviciul social echipa mobilă. Pentru întreținerea serviciului au fost precizate pentru anul 2016 

mijloce financiare în sumă de 236,4 mii lei, s-au executat 92,4 % din plan. Pe perioada anului 2016, 

de către 4 unități de angajați, au fost deserviți 25 copii cu dizabilități de gradul I și II. 

Serviciul social Respiro. Pentru anul 2016 au fost aprobate 7 unități, deservind lunar cîte 4 

persoane cu dezabilități severe. Cheltuielile totale executate pentru funcționarea serviciului au 

însumat 403,0 mii lei, sau 96,2 %din suma precizată pe an (419,0 mii lei). 

Serviciul protezare și ortopedie. Planul aprobat pentru serviciul dat constituie 50,7 mii lei, 

executîndu-se 98,2 la sută. Pe parcursul anului a activa o unitate de felcer protezist. 

Susținerea unor categorii de populație pentru călătoria în transportul public. Pentru plata 

compensațiilor pentru serviciile de transport au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 858,6 

mii lei. În urma corelării bugetului s-a precizat planul în mărime de 835,8 mii lei. Pe parcusrul 

anului 2016, de compensații pentru persoanele cu dizabilități locomotorii au beneficiat 185 

beneficiari, , iar benificiarii cu dizabilități severe accentuate, copii cu dizabilități precum și persoane 

care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilități constituie 2462 persoane, 



astfel mărimea mijloacelor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor a constituit 148,0 mii 

lei și respectiv 687,8 mii lei. Deci în total au fost executate 764,0 mii lei din totalul precizat ceea ce 

constituie 91,4 %. Suma neexecutată a fost restituită ministerului finanțe conform prevederilor 

legislației. 

Azilul de bătrîni Cimișlia. Pentru buna funcționare a azilului de bătrini, pentru anul 2016 s-a 

precizat mijloace financiare în mărime de 1643,9 mii lei, planul executat constitue 1555,8 mii lei. 

Pe parcursul anului 2016 azilul de bătrîni a găzduit 30 persoane în etate, cu un număr de 19,5 unități 

angajate. Pentru achitarea salariului angajaților au fost executate mijloace financiare în sumă de 

669,6 mii lei, contribuțiile și primele de asigurare constituind 174,6 mii lei. Pentru alimentația 

bătrînilor întreținuti au fost efectuate cheltuieli în sumă de 372,0 mii lei pe perioada de gestiune, 

totodată pentru procurarea medicamentelor s-au executat cheltuieli în mărime de 18,1 mii lei, pentru 

procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei s-au cheltuit 10,0 mii lei. 

Fondul de susținere socială a populației.  De ajutor material acordat din fondul de susținere a 

populației,pentru păturile socialmente vulnerabile ale populaţiei au beneficiat 2475 persone, 

executîndu-se în acest scop 1636,7 mii lei, sau 98,8 la sută din planul precizat. 

 

 A fost desfăşurată  activitatea privind recepţionarea, analiza, verificarea, controlul şi 

generalizarea rapoartelor financiare privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli ale celor 

56 de instituţii publice şi 23 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I, în urma căreia  a fost 

întocmit raportul privind executarea bugetului raionului   Cimislia  pe primul semestru, nouă  luni si 

raportul  pe 12 luni  a. 2016. Pe fiecare institutie se prezinta Bilantul contabil,raportul privind 

veniturile si cheltuielile,raportul privind fluxul mijloacelor banesti,raportul privind executarea 

bugetului,raportul privind circulatia mijloacelor fixe,m,uzura mijloacelor si amortizrea activelor 

nemateriale,raportul privind  circulatia stocului de materiale circulante, si a rezervelor de 

stat,raportul privind lipsurile si delapidarile de mijloace banesti si valori materiale , raportul privind 

primirea  si utilizarea valorilor materiale primite  cu titlu de ajutor umanitar,rapoarte privind intrate 

temporar in posesia institutiilor,raportul narativ  privind executarea  bugetelor  institutiilor bugetare. 

Concomitent  cu rapoartele  financiare institutiile bugetare   intocmesc si prezinta raportul privind 

statele si efectivele de personal,raportul privind performanta pe programe si subprograme . 

Trimestrial  sint supuse verificarii  1350 de rapoarte 

 A fost asigurata efectuărea  modificărilor deciziilor bugetare anuale și redistribuirii alocațiilor 

bugetare. Odată cu întroducerea noului sistem de buget în sistemul SIMF și GAB a devenit destul 

de problematic efectuarea desinestătător a operațiunilor în sistem de către operatorii din cadrul 

primăriilor. Astfel de către specialiștii secției a fost acordată asistență metodologică și practică în 

permanență, la exploatarea noului sistem. În acest sens de către specialiștii secției a fost elaborat și 

transmis tuturor utilizatorilor un îndrumar la întroducerea modificărilor și redistribuirilor în sistemul 

informațional. În acest îndrumar s-a descris pas cu pas și foarte detaliat toate etapele de efectuare a 

modificărilor.   

       În luna sepembrie specialistul din cadrul secției a participat la comisia de tarifare a cadrelor 

didactice din instituțiile de învățămînt în comun cu direcția învățămînt, s-a verificat corectitudinea 

întocmirii listelor tarifare a pedagogilor, a schemelor de încadrare în conformitate cu ordinul MF. 

        În luna noiembrie a.2016 s-a elaborat proiectul de buget cu analiza minuțioasă la partea de 

cheltuieli și echilibrarea acestora cu partea de venituri. Proiectul elaborat, cu toate enexele 

adiționale, fiint prezentat  președintelui raionului spre examinare. După examinarea la comisia de 

buget a tuturor anexelor, tabelelor, și notei informative , proiectul de buget a fost acceptat pentru 

prezentare la ședința Consiliului raional,unde pe data de 16 decembrie  2016 a fost aprobat în două 

lecturi. 

       A fost asigurată  recepționarea  bugetelor locale de nivelul I și introducerea în sistemul 

informațional a bugetului de nivelul II și includerea acestora în bugetul consolidat local și respectiv 

public național. După introducerea în sistemul informațional a bugetelor locale de către primării au 

fost verificate repartizările veniturilor conform clasificației bugetare și respectarea acesteea la 

partea de cheltuieli. Concomitent a fost introdus în modulul BPS bugetul raional pe programe de 

cheltuieli și transmisă informația pe bugete în format electronic  Ministerului Finanțelor pentru 

includerea în bugetul public național. 



         În perioada expirată a anului 2016 au fost organizate şi desfăşurate 7 seminare  tematice, 

privind  modificarea,redistribuirea ,rectificarea a bugetului aprobatin modulul gestionarea 

alocatiilor bugetare(GAB) ,normele metodologice privind evidenta contabila si raportarea  

financiara in sistemul bugetar,efectuarea modificarilor in SIMF ,referitor la prognoza bugetului  pe 

anul 2017 si estimarile pe anul 2018,2019. 

 Permanent  s-a asigurat acordarea asistenţei metodologice şi practice în chestiunile de 

organizare a evidenţei contabile contabililor-şefi din 23 de UAT  si 56 institutii publice .  

  Pe parcursul lunilor septembrie -decembrie a anului precedent au fost întreprinse 

măsuri mai drastice privind finanţarea instituţiilor publice în urma unei analize mai minuţioase   şi 

atrasă o deosebită atenţie la problema lichidării datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul de 

achitare expirat.. 

Obiectivele principale pentru anul 2017: 

1. Efectuarea controlului în scopul verificării utilizării conforme şi eficiente a mijloacelor 

bugetare şi gestionării patrimoniului entităţilor publice; 

2. Evaluarea costurilor serviciilor publice prestate de către subdiviziunile Consiliul raional 

Cimislia  şi entităţile  economice  e, în scopul stabilirii tarifelor adecvate şi micşorării alocaţiilor din 

buget la acest capitol; 

3. Controlul privind îndeplinirea prevederilor deciziilor Consiliului raional Cimișlia ce ţin de 

executarea bugetului; 

4. Efectuarea analizei situaţiei economico-financiare a activităţii întreprinderilor municipale şi 

întreprinderilor fondate de către Consiliul raional unde deţine cota-parte,  în scopul  gestionării 

conforme a patrimoniului raional;  

5. Identificarea cauzelor privind admiterea datoriilor şi creanţelor. Monitorizarea diminuării 

acestora pe parcursul anului; 

6. Respectarea priorităţilor la efectuarea cheltuielilor de la bugetul raional; 

7. Menţinerea tendinţei  de echilibrare bugetară şi neadmitere a  formării  datoriilor cu termenul 

de achitare expirat, precum şi achitare a datoriilor restante, pe măsura acumulării mijloacelor 

financiare la contul bugetului raional Cimișlia; 

8. Monitorizarea procesului de implementare a  metodologiei de  finanţare pe bază de formulă, 

în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar din Consiliul raional .  

Dificultăți 

    O problemă majoră  este că managerii  instituțiilor publice de toate nivelurile din raion nu dispun 

de o agendă de măsuri și acțiuni pentru asigurarea managementului instituțional și financiar, 

gestionării patrimoniului. Deficitul de experiență, abilități  profesionale se resimt foarte pronunțat în 

cadrul decisional asupra solvabilității finanțelor locale exprimată prin lipsa evidenței conforme a 

patrimoniului public și raportării veridice a situațiilor patrimoniale, financiare. 

Lipsa specialiștilor – contabililor șefi calificați din cadrul autorităților/entităților publice, 

duce la o dificultate în raportarea financiară și utilizarea  eficientă a banului public. Permanent de 

către autoritățile/instituțiile publice se încalcă  termenul de prezentare a rapoartelor financiare,  erori 

în rapoarte, lipsa evidenței a tuturor situațiilor financiare, care la rîndul său  formează un raport 

consolidat local greșit și eronat. 

 

Șef interimar direcție finanțe                                                     Olga GORBAN 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

