
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
           proiect 

din      martie   2017        nr.  01 / 05 
 

“Cu privire la modificarea bugetului 

raional aprobat pentru anul 2017„ 
 

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 Setul 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, decizia Consiliului 

raional nr.08/07din 16 decembrie 2016 cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 

2017 în lectura a doua şi în conformitate cu necesităţile de efectuare a unor cheltuieli 

neprevăzute Consiliul raional Cimişlia, 

 

DECIDE: 

 

1. A aproba modificarea anexei nr.1 din  decizia Consiliul Raional nr. 08/07 din 

16.12.2016 privind sinteza indicatorilor  generali și sursele de finanțare ale bugetului 

raional Cimislia pentru anul 2017 în redacție nouă ,se anexează. 

2. A aproba modificarea anexei nr.3 din decizia Consiliului Raional nr. 08/07 din 

16.12.2016 privind resursele și cheltuielile bugetului raional Cimișlia conform 

clasificației funcționale și pe programe pentru anul 2017 în redacție nouă,se anexează.   

3. A aproba modificarea anexei nr. 5 din  decizia Consiliul Raional nr. 08/07 din 

16.12.2016 privind nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de 

către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional Cimișlia pentru anul 2017 în 

redacție nouă,se anexează.  

4. A aproba modificarea anexei nr. 8 din  decizia Consiliul Raional nr. 08/07 din 

16.12.2016 privin efectivul limită a statelor de personal pe instituțiile finanțate din 

bugetul raional Cimișlia pentru anul 2017 în redacție nouă ,se anexează . 

5. Cheltuielile aferente indemnizației pentru participare la ședințele Consiliului raional se 

stabilesc în mărime de 700 lei pentru fiecare  ședință de participare,conform Legii cu 

privire la statutul alesului local nr. 768-XIV din 10.02.2000.  

6. A aproba majorarea la partea de venituri şi cheltuieli  sumă de 218,5 mii lei, inclusiv: 

 5,5 mii lei, alocate de către Consiliul local Satul Nou pentru gimnaziul „Tudor 

Strișcă” din s.Satul Nou, pentru alimentarea elevilor din familii socialmente 

vulnerabile; 

 13,0 mii lei, alocate de Consiliul local Troițcoe pentru gimnaziul din s.Troițcoe, 

pentru  alimentarea elevilor din familii socialmente vulnerabile și procurarea 

inventarului sportiv; 

 200,0 mii lei, contribuția cetățenilor și administrației publice locale de nivelul I la 

proiectul “Gestionarea integrată a deșeurilor menajere solide în raionul Cimișlia”. 

7. A aproba distribuirea soldului bugetar format la 31 decembrie 2016 în sumă de 292,4 

mii lei, inclusiv:  

 244,8 mii lei, indemnizaţia alesului local pentru fiecare zi de participare la 

şedinţa consiliului/comisiei în mărimea stabilită de către consiliul respectiv; 



 40.6 mii lei, aparatului președintelui raionului  pentru procurarea  20 polițe de 

asigurarea medicală  persoanelor din categoria social defavorizată; 

 7,0 mii lei,IMSP Centrul de Sănătate Gura-Galbenei,pentru procurarea hranei 

necesare pentru alimentarea copiilor. 

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. Se autorizează: 

 administratorul de buget să modifice planurile de alocaţii întrediferite nivele ale 

clasificaţiei economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), în cadrul unui subprogram 

(P1P2),fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilo rpentru 

investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare; 

 autorităţile bugetare (Org1 şi Org1i) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile 

subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram 

(P1P2), cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot 

modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără 

modificarea limitei aprobate; 

 instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K6, cu respectarea 

limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară. 

 

10. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

preşedintele raionului. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretarul consiliului Vasile Spînu 
 
 

 

 

 

 

 

 

Coordonat:       Mihail Olărescu, preşedintele raionului 
 

Avizat:        Vasile Spînu, secretarul consiliului 

 

                                                                                                                 Anatolie Casap, specialist principal 

: 

Proiect  elaborat  de                                                                                 Olga Gorban, Şef interimar Direcţie finanţe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă la proiectul deciziei 

“Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017” 

 

 Conform Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 

administrativă, 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. 209 din 24 decembrie 2015 Setul metodologic privind elaborarea, 

aprobarea şi modificarea bugetului, decizia consiliului raional nr.09/09 din 18 decembrie 

2015 cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016 în lectura a doua şi în baza 

demersurilor înaintate se propune Consiliului raional : 

 

1. A aproba anexa nr. 1 la decizia Consiliul Raional nr. 08/07 din 16.12.2016 în redacție 

nouă. 

2. A aproba modificarea anexei nr.3 la decizia Consiliul Raional nr. 08/07 din 16.12.2016 

privind resursele și cheltuielile bugetului raional Cimișlia conform clasificației 

funcționale și pe programe pentru anul 2017,precizind cheltuieli de personal aprobate 

in buget . 

3. A aproba modificarea anexei nr. 5la decizia Consiliul Raional nr. 08/07 din 16.12.2016 

privind nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituțiile publice finanțate de la bugetul raional Cimișlia pentru anul 2017,precizind 

tariful pe serviciile prestate. 

4. A aproba modificarea anexei nr. 8la decizia Consiliul Raional nr. 08/07 din 16.12.2016 

privin Efectivul limită a statelor de personal pe instituțiile finanțate din bugetul raional 

Cimișlia pentru anul 2017,precizind unitatile pe liceul teoretic Ion Creanga si 

gimnaziul Gradiste. 

5. La propunerea unui grup de consilieri se propune de a majora indemnizația de 

participare la fiecare ședințe a consiliului de la 300 lei la 700 lei . 

6. A aproba majorarea la partea de venituri şi cheltuieli în sumă de 218,5 mii lei, inclusiv: 

 5,5 mii lei, alocate de către  consiliul local Satul Nou pentru gimnaziul „Tudor 

Strișcă” din s.Satul Nou, pentru alimentarea elevilor din familii socialmente 

vulnerabile; 

 13,0 mii lei, alocate de către  consiliul local s.Troițcoe pentru gimnaziul din 

s.Troițcoe, pentru pentru alimentarea elevilor din familii socialmente vulnerabile 

suma de 6,7 mii lei și procurarea inventarului sportiv suma de 6,3 mii lei; 

 200,0 mii lei, contribuția cetățenilor și administrației publice locale de nivelul I 

(primaria Cimislia )  la proiectul “Gestionarea integrată a deșeurilor menajere 

solide în raionul Cimișlia”. 

7. A aproba distribuirea soldului bugetar format la 31 decembrie 2016 în sumă de 292,4 

mii lei, inclusiv:  

 244,8 mii lei, indemnizaţia alesului local pentru fiecare zi de participare la 

şedinţa consiliului/comisiei în mărimea stabilită de către consiliul respectiv; 

 40.6 mii lei, aparatului președintelui raionului  pentru procurarea  20 polițe de 

asigurarea medicală  persoanelor din categoria social defavorizată; 

 7,0 mii lei,IMSP Centrul de Sănătate Gura-Galbenei,pentru procurarea hranei 

necesare pentru alimentarea copiilor. 

 

 

Şef interimar Direcţie Finanţe Olga GORBAN 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

