
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E     Proiect 
            

din    12  mai  2017        nr. 02/07 
 

“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 distribuirea soldului bugetar format la 31 decembrie 2016 în sumă de  4229,0  

mii lei, inclusiv:  

 126,0 mii lei, primăriei  Ecaterinovca ,  pentru acoperirea cheltuielilor creditoare  

efectuate pe școală primară-gradiniță Ecaterinovca în anul 2016; 

 38,0 mii lei, IMSP Spitalul raional Cimișlia, pentru  acoperirea cheltuielilor de 

spitalizare pe motive de urgente a persoanelor neasigurate din categoriile social 

defavorizate; 

 1500,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru reconstrucția etajului II blocului situat 

pe  str.Alexandru cel Bun,133; 

 398,0 mii lei , Aparatului președintelui, pentru lucrări de amenajare a accesului 

pietonal spre Muzeul de istorie și etnografie; 

 250,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru lucrări de reparație capitală a rețelei de 

termoficare a cladirii Consiliului raional; 

 220,0 mii lei, Secției cultură, tineret și sport, pentru lucrări de reparație  a acoperișului 

la sala festivă a  scolii de arte din or. Cimișlia; 

 60,0 mii lei, Direcției Asistență Sociala și protecția familiei, pentru organizarea 

masurilor de caritate „donații  ochelari” pentru   acitarea serviciilor de  cazare, 

alimetare,transport; 

 100,0 mii lei, GM„Ștefan cel Mare” Mihailovca, pentru reparația ospătăriei 

(transferate la sfîrșitul lunii decembrie 2016 de către Consiliul local Mihailovca); 

 1250,0 mii lei – IMSP ”Centrul de sănătate Cimișlia” pentru contribuția la construcția 

OMF  Mihailovca cu condiția că vor mai participa și alți donatori ; 



 150,0 mii lei – Direcției învățămînt general Cimișlia pentru reparația curentă a taberei 

din s.Zloți; 

 137,0 mii lei -  subdiviziunilor Consiliului raional  pentru intensitatea muncii 

funcționarilor publici;  

 

2.         A aproba majorarea la partea de venituri şi cheltuieli  sumă de 1457,55 mii lei, 

inclusiv: 

 1342,5 mii lei, Aparatul președintelui, alocații de la Fondul  Ecologic Național în 

cadrul proiectului „Gestionarea integrată a deșeurilor menajere solide”(Încărcător 

Exavator de model JCB3Cx ECO); 

 108,05 mii lei, Gimnaziul Gradiște, alocații de la Fondul pentru Eficiență Energetică; 

 5,0 mii lei, Centrul raional de Creație, pentru copii și adolscenți, alocate de Consiliul 

orășenesc Cimișlia, pentru desfășurarea activității de 50 ani de la deschidere; 

 2,0 mii lei, Centrul raional de Creație, pentru copii și adolscenți, donații acordate de 

către agenții economici din teritoriu, pentru desfășurarea activității de 50 ani de la 

deschidere. 

3. 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). 

4. Se autorizează: 

 administratorul de buget să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale 

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

(P1P2), fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru 

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. 

 

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

preşedintele raionului. 

 

Preşedintele ședinţei      ______________________ 

Secretarul Consiliului                                                  Vasile Spînu 

                                                                                                                 
Proiect elaborat de:      Olga Gorban, Şef interimar Direcţie finanţe 

Coordonat:       Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:        Vasile Spînu, secretarul consiliului 

Anatolie Casap, specialist principal 

 

 

 



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.08/07 din 16 decembrie 2016 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pe anul 2017 în lectura a doua şi în baza demersurilor înaintate se propune 

Consiliului raional : 

 

A aproba majorarea la partea de venituri şi cheltuieli în sumă de 1457,55 mii lei, inclusiv: 

 1342,5 mii lei, Aparatul președintelui, alocații de la Fondul  Ecologic Național în 

cadrul proiectului „Gestionarea integrată a deșeurilor menajere solide”(Încărcător 

Exavator de model JCB3Cx ECO); 

 108,05 mii lei, Gimnaziul Gradiște, alocații de la Fondul pentru Eficiență Energetică; 

 5,0 mii lei, Centrul raional de Creație, pentru copii și adolscenți, alocate de Consiliul 

orășenesc Cimișlia, pentru desfășurarea activității de 50 ani de la deschidere; 

 2,0 mii lei, Centrul raional de Creație, pentru copii și adolscenți, donații acordate de 

către agenții economici din teritoriu, pentru desfășurarea activității de 50 ani de la 

deschidere. 

                             

1. A aproba distribuirea soldului bugetar format la 31 decembrie 2016 în sumă de 4229,0   

mii lei, conform demersurilor innaintate către Consiliului raional .Soldul format la 

situația de 31.12.2016 s-a inregistrat în sumă de 11894,2 mii lei.La aprobarea bugetului 

raional Cimișlia s-a alocat ca sursă de acoperirea deficitului -3194,2 mii lei. 

Mijloacele planificate ca venituri din  sistemul automatizat de supraveghere a circulației 

rutiere estimate la 4000,0 mii lei . 

11894,2-3194,2=8700 distribuite la aprobarea bugetului 

8700-4000=4700         mijloace neincasate  

4700-297,4=4402,6     distribuite la 31.03.2017 

4402,6-4229,0=173,6  rămîn nedistribuite pentru următoare ședințe 

 

 

Şef interimar Direcţie Finanţe Olga GORBAN 
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