
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
           Proiect 

 

 

din_____martie 2018        nr. 02/ 

 

 

“Cu privire la modificarea bugetului 

raional aprobat pentru anul 2018„ 
 

 

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.08/04 din 22 decembrie 2017 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 majorarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 290,8 

mii lei, inclusiv : 

- 110,0 mii lei, donații pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru reparația 

complexului muzeal “Centrul Vechi”, acordate de către Consiliul județean Prahova; 

- 63,1 mii lei, surse alocate de către Fondul de investiții sociale din Moldova pentru liceul 

internat cu profil sportiv s.Lipoveni, pentru procurarea echipamentului în cadrul 

proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”; 

- 59,8 mii lei, surse alocate de către Fondul de investiții sociale din Moldova pentru 

gimnaziul s.Gradiște, pentru procurarea echipamentului în cadrul proiectului 

„Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”; 

- 7,9 mii lei, surse alocate de la primăria s.Satul Nou pentru alimentarea elevilor din 

familii social-vulnerabile la gimnaziul “Tudor Strișcă” s.Satul Nou; 

- 50,0 mii lei , contribuția cetățenilor în cadrul proiectului ”Gestionarea integrată a 

deșeurilor menajere solide în raionul Cimișlia”, surse transferate de primăria Cimișlia.  

 

2. A aproba distribuirea soldului format la situația din 01.01.2018 cu destinație specială 

pentru instituțiile de învățămînt în sumă de 2979,0 mii lei, inclusiv : 

- 1870,0 mii lei, Liceului teoretic “Mihai Eminescu” din or.Cimișlia, pentru reparația 

capitală a cantinei; 



- 1000,0 mii lei, Tabarei de odihna „Izvoraș” din s. Zloți, pentru reparația capitală a 

taberei; 

- 109,0 mii lei, Gimnaziului din s.Gradiște, pentru schimbarea ușilor și ferestrelor în 

cadrul instituției. 

 

3. A aproba distribuirea soldului format la situația din 01.01.2018 în sumă de 2261,0 mii 

lei, inclusiv : 

- 51,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru achitarea îndemnizațiilor aleșilor locali 

pentru participare la şedinţele Consiliului raional; 

- 36,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru achitarea îndemnizațiilor de demisie din 

funcție de consilier raional, demnitate publică; 

- 187,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru susținerea activității Incubatorului de 

afaceri din or.Cimișlia; 

- 100,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru premierea cîștigătorilor în cadrul 

concursului raional “Cea mai salubră localitate”; 

- 26,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru achitarea serviciilor medicale a recruților; 

- 41,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru procurarea polițelor de asigurare medicală 

pentru persoanele social-vulnerabile; 

- 25,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru procurarea tehnicii de calcul; 

- 66,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru achitarea persoanelor fizice angajate prin 

contract de prestare a serviciilor; 

- 15,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru achitarea cotei-părți pentru participare la 

un forum internațional; 

- 35,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru proiectarea gazificarii Muzeului de istorie, 

etnografie și arte Cimișlia; 

- 157,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru susținerea activității Serviciului de 

salvatori și pompieri din or.Cimișlia (76,0 mii lei - competiții raionale,16,0 mii lei -

instruirea echipelor sanitare, 20,0 mii lei - echipament pentru salvare pe apă, 28,0 mii 

lei - sirena, 17,0 mii lei - motorina); 

- 50,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru  stimularea materială a donatorilor de 

sînge; 

- 100,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru achitarea serviciilor de televiziune; 

- 75,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru achitarea serviciilor de presă; 

- 25,0 mii lei, aparatului președintelui , pentru procurarea mobilierului; 

- 15,0 mii lei, aparatului presedintelui, pentru menționarea veteranilor Organelor 

Afacerilor Interne la  sărbătoarea Naționala ”Ziua  Poliției”; 

- 300,0 mii lei, aparatului președintelui, pentru organizarea măsurilor culturale („Parada 

Florilor”,  ”Festivalul Strugurelui”, ”Ziua Agricultorului”, ”Ultimul Snop”, ”Ziua 

Vinului”, ”Cel mai bun antreprenor”); 

- 200,0 mii lei, direcției învățămînt general, pentru reparația sediului; 

- 200,0 mii lei, direcției asistență socială și protecția familiei, pentru majorarea 

cheltuielilor de personal (majorarea salariului 01 ianuarie 2018); 

- 96,0 mii lei, direcției asistență socială și protecția familiei, pentru achitarea serviciilor 

comunale (agent termic, apa, canalinare); 

- 250,0 mii lei, IMSP Spitalul Raional Cimișlia, cota parte Fondatorului în cadrul 

Proictului investițional din Fondul de dezvoltare CNAM, pentru dotarea cu utilaj 

medical a secției Unitate Primire Urgențe; 



- 148,0 mii lei, primăriei Gura Galbenei, pentru sustinerea serviciului de salvatori si 

pompieri din s. Gura Galbenei; 

- 15,0 mii lei, secției cultură, tineret și sport, pentru desfășurarea activităților sportive; 

- 18,0 mii lei, secției cultură, tineret și sport, pentru desfășurarea activităților culturale; 

- 25,0 mii lei, Asociației Obștești a Veteranilor “Sfîntul Gheorghe Biruitorul”,  în 

legătură cu comemorarea începutul războiului pentru apărarea integrității teritoriale și 

suveranității Republicii Moldova; 

- 5,0 mii lei, Asociației Obștești “Cernobîl”, pentru comemorarea catastrofei de la 

Cernobîl. 

 

4. A aproba modificarea bugetului raional de la un program la altul: 

- 8501 politici și management în domeniul culturii -  -1,1 mii lei; 

- 8502 dezvoltarea culturii -  +1,1 mii lei.  

 

5. A aproba modificarea bugetului raional de la o instituție la alta: 

- Secția cultură, tineret și sport –   -30,0 mii lei (măsuri sportive); 

- Direcția învățămînt general -   +30,0 mii lei (măsuri sportive). 

 

6. A modifica cifra 16,5 în 15,5 din rîndul 51 , colonița 4 din anexa nr. 8 la decizia 

Consiliului raional nr. 08/04 din 22.12.2017, privind efectivul-limită a statelor de 

personal. 
 

7. A aproba anexa nr.13 din Decizia Consiliului raional nr.08/04 din 22.12.2017 în noua 

redacție (se anexează). 
 

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:                   Iovu Bivol, preşedintele raionului 
 

Avizat:                    Vasile Spînu, secretarul consiliului 

 

                                                                                                                             Anatolie Casap, șef secție AP 

Proiect elaborat de:                  Olga Gorban, șef  Direcţie finanţe 

 

 



Notă informativă la proiectul deciziei 

“Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018 

 

 

Bugetul  raional pentru anul 2018  a fost aprobat, balanțat, echilibrat, dar numai 

pentru întreținere (servicii de intretinere a cladirilor, secțiilor, direcțiilor, cheltuieli 

salariale). Pe parcursul anului, de către Consiliul raional, se petrec masuri care, din 

insuficiența  mijloacelor financiare, la momentul aprobarii bugetului raional nu era posibil 

de planificat. La situatia din 31.12.2017 a fost înregistrat soldul mijloacelor banești în 

urma executării bugetului raional în suma de 6151555,93 lei, care este format din 

3417618,49 lei din transferuri cu destinație specială, 585137,51 lei din mijloace 

acumulate din prestarea serviciilor  si 2148799,93 lei din mijloace bugetare . 

Proiectul de decizie privind modificarea bugetului raional este elaborat în legatura 

cu necesitatea de a modifica spre majorare partea de venituri cu 290,8 mii lei, dintre care 

110,0 mii lei donații din surse externe pentru reparația complexului muzeal “Centrul 

Vechi”, acordate de către Consiliul județean Prahova, convertite la începutul anului 2018; 

- 63,1 mii lei, surse alocate de către Fondul de investiții sociale din Moldova pentru liceul 

internat cu profil sportiv s.Lipoveni, pentru procurarea mobilierului în cadrul proiectului 

„Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”; 

- 59,8 mii lei, surse alocate de către Fondul de investiții sociale din Moldova pentru 

gimnaziul s.Gradiște, pentru procurarea echipamentului de reabilitare și mobilier în 

Centrul de resurse în cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de 

cultură generală”; 

- 50,0 mii lei , contribuția cetățenilor în cadrul proiectului ”Gestionarea integrată a 

deșeurilor menajere solide în raionul Cimișlia”, surse transferate de primăria Cimișlia. 

Din transferuri cu destinație specială, se propune de modificat bugetul raional 

cu  suma de 1870,0 mii lei pentru L.T. ”Mihai Eminescu”, pentru reconstrucția cantinei 

școlare, cu 109,0 mii lei - GM Gradiste - mijloace financiare alocate din proiectul 

”Schimbarea ferestrelor si ușilor exterioare, izolarea termică a pereților exteriori”, 

finanțat de către  Uniunea Europeana si cu 1000,0 mii lei pentru reparația capitală a 

taberei ”Izvoras” din s. Zloti.  

Din soldul format la 31.12.2017 se propune de modificat bugetul cu 2261,0 mii 

lei conform solicitarilor prezentate.  

Se propune modificarea bugetului raional de la un program la altul cu 1,1 mii lei 

pentru achitarea a 0,5 unități de personal din cadrul Centrului metodic pentru activitatea 

profesională din luna decembrie si de la o instituție la alta cu 30,0 mii lei pentru 

desfășurarea activităților sportive pentru elevii din școlile din raion. 

Se aprobă în nouă redacție anexa nr.13 din decizia nr.08/04 din 22.12.2017, la 

propunerea șefului direcției dezvoltare teritorială dl Tocaru Vasile. La întreținere, 

conform caietului de sarcini și contractului încheiat cu SA ”Drumuri Cimișlia”, se 

stabilește suma de 3478,6 mii lei și se propune pentru reparația drumurilor locale suma 

de 5725,0 mii lei, pentru personalul de supraveghere tehnică – 75,9 mii lei. 

 

 

Şef  Direcţie finanţe Olga GORBAN 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

