
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E     Proiect 
             

din  12  mai    2017        nr.02  /05 

 

Cu privire la repartizarea 

 surselor din comonenta raională. 
 

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,H.G. 868 din 08.10.2014 cu privire la finanțarea în bază de cost 

standard per elev  şi în conformitate cu necesităţile de efectuare a unor cheltuieli 

neprevăzute ,Consiliul raional Cimişlia 

 

DECIDE: 

 

1. A aproba distribuirea  mijloacelor financiare  din componenta raională  4401,0      

mii lei ,inclusiv: 

 230,0 mii lei, L.T „Ion Creangă” pentru contribuția la construcția stadionului  de 

minifotbal; 

 900,0 mii lei,L.T„Mihai Eminescu” pentru reconstrucția capitală a cantinei 

școlare(800,0 mii lei)–cu condiția de obținere                                                                                               

restul sumei necesare din deviz de la  alti donatori),pentru susținerea elevilor din 

cadrul instituției pentru participarea la concursul „Odisea cugetului ”(100,0 mii lei); 

 200,0 mii lei,L.I.S„Lipoveni”,pentru contribuția în cadrul proiectului „Integrarea 

copiilor cu dizabilități în școlile generale”; 

 600,0 mii lei,GM„Batîr”,pentru reparația capitală acoperișului; 

 50,0 mii lei, GM„Cenac”  pentru achitarea gazelor naturale; 

 46,0 mii lei,GM„Gradiște pentru contribuția în cadrul proiectului „Integrarea 

copiilor cu dizabilități în școlile generale”; 

 170,0 mii lei,GM„Ștefan cel Mare” Mihailovca,pentru instalarea ușilor și 

ferestrelor (120,0 mii lei) și reparația rețelei electrice ,utilizînd LED (50,0mii lei ); 

 500,0 mii lei,GM„Sergiu Coipan ” Selemet , pentru termoizolarea clădirii; 

 177,0 mii lei , GM „Hirtop”, pentru reparația vestiarelor în salal sportivă; 

 80,0 mii lei, GM „Troițcoie” ,pentru  reparația sistemei de iluminare,utilizînd LED; 

 30,0 mii lei, SP-GR„Codreni”,pentru schimbarea geamurilor și reparația pragului 

școlii; 



 500,0 mii lei,GM „Tudor Strișcă”Satul Nou,pentru construcția blocului 

sanitar(380,0 mii lei ) și construcția unei haznale (120,0 mii lei); 

 370,0  mii lei,GM„Porumbrei ”,pentru  transportarea copiilor(30,0 mii lei) și pentru 

reparația capitală a sistemului de canalizare(340,0 mii lei ); 

 148,0 mii lei,SP-GR„Mereni”,pentru construcția unui foișor și pentru instalarea 

pavajelor in curtea instituției; 

 400,0  mii lei,LT „Gura Galbenei”,pentru reparația cantinei școlare. 

2. 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). 

 

3.  Direcția Învățămînt General  va monitoriza utilizarea surselor confor destinației. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Răilean 

Iurie,vicepreședinte al raionului Cimișlia. 

 

 

Preşedintele ședinţei      ______________________ 

Secretarul Consiliului                                                  Vasile Spînu 
 

 

Proiect elaborat de:      Mihail Popescu, Şef  Direcţie învățămînt general     

                                                                                                             
Coordonat:       Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:        Vasile Spînu, secretarul consiliului 

 

Anatolie Casap, specialist principal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Nota  informativă la proiectul deciziei cu privire  

                     la repartizarea  surselor din comonenta raională. 

 

      Conform  regulamentului privind repartizarea și  utilizarea mijloacelor financiare 

din componenta  unității administrativ-teritoriale pentru instituțiile de învățămînt 

primar și secundar general –mijloacele financiare se direcționează distinct pentru 

finanțarea cheltuielilor ce țin de  transportarea elevilor,întreținerea elevilor în 

cămin,efectuarea reparațiilor capitale și procurarea mijloacelor fixe. Repartizarea 

mijloacelor financiare se efectuiază în scopul finanțării suplimentare a instituțiilor de 

învățămînt pentru înbunătățirea condițiilor de educație. 

    După aprobarea bugetului pentru anul 2017 componenta neutilizată rămîne de 

5903,3 mii lei .  Prin proiectul deciziei dat  se repartizează  4401,0    mii lei   conform 

demersurilor înnaintate de instituțiile publice și în baza devizelor de cheltuieli 

prezentate. Sold neutilizat rămine 1502,3 mii lei . 

     

     Șef direcțe învățămînt general                                     Mihail        Popescu  
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