
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
           Proiect 

 

din_22 iunie 2018        nr. 03/01 

 

“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 4409,4 

mii lei, inclusiv : 

- 4120,9 mii lei - grant de la Comisia Europeană pentru proiectul  ”Poarta de Sud a 

Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”; 

- 200,0 mii lei (10,6 mii euro) – donații voluntare de la 7 Consilii raionale (Cahul- 2,2 

mii euro, Leova – 2,2 mii euro, Ștefan Vodă – 2,2 mii euro, Cantemir – 1,0 mii euro, 

Căușeni – 1,0 mii euro, Basarabeasca – 1,0 mii euro, Taraclia – 1,0 mii euro) destinate 

pentru implementarea proiectului ”Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și 

investiții”; 

- 1,5 mii lei – Direcția învățămînt general, plata pentru eliberarea certificatelor de studii 

pierdute; 

- 2,4 mii lei – mijloace alocate de la APL Suric pentru alimentarea unor elevi din familii 

social-vulnerabile, transportați la  gimnaziul ”Tudor Strișcă” s. Satul Nou; 

- 9,6 mii lei – mijloace alocate de la APL Troițcoe pentru alimentarea unor elevi din 

familii social-vulnerabile din gimnaziul s.Troițcoe; 

- 10,0 mii lei – contribuția  cetățenilor în cadrul proiectului  ”Gestionarea integrată a 

deșeurilor menajere solide în raionul Cimișlia”, surse alocate de către APL Selemet 

pentru tomberoane de gunoi; 

- 60,0 mii lei – Direcția asistență socială și protecție a familiei, mijloace încasate de la 

Agenția Servicii Publice pentru servicii de locațiune; 

- 5,0 mii lei – Mijloacele obţinute de la privatizarea şi vînzarea locuinţelor de stat . 



2. A aproba redistribuirea sumei de 41,0 mii lei din decizia Consiliului raional nr.02/02 din 

23.03.2018 destinate pentru procurarea polițelor de asigurare medicală  pentru 

persoanele social-vulnerabile -  Spitalului raional Cimișlia pentru compensarea 

cheltuielilor la tratarea  persoanelor socialmente vulnerabile, fără polițe de asigurare 

medicală, fără acte de identitate. 

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

438,6 mii lei  - Direcției învățămînt general Cimișlia, pentru reparația capitală a Taberei 

”Izvoraș” din s. Zloți; 

4. A aproba distribuirea soldului format la situația din 01.01.2018 în sumă de 472,5 mii lei, 

inclusiv : 

- 231,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru finisarea fațadei blocului din  

str.Alexandru cel Bun,133; 

- 8,0 mii lei, IMSP Centrul de sănătate Gura-Galbenei, pentru procurarea hranei necesare 

pentru alimentarea copiilor; 

- 20,0 mii lei, IMSP Centrul de sănătate Cimișlia, pentru procurarea hranei necesare 

pentru alimentarea copiilor; 

- 20,0 mii lei, Inspectoratului de poliție Cimișlia, pentru reparația și procurarea 

mobilierului în biroul de documentare; 

- 25,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru achitarea  efectuării examenului  medical 

preliminar  şi  a  expertizei medicale a recruţilor de  către  comisiile medicale.   

- 10,0 mii lei, Consiliului raional Cimișlia al veteranilor războiului și al muncii, pentru  

susținerea financiară; 

- 40,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru reproiectarea (corectarea 

proiectului)segmentului de gazificare spre satele Sagaidac și Porumbrei; 

- 100,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru lucrări de testare și dare în exploatare a 

segmentului de gazificare spre satele Porumbrei și Sagaidac; 

- 18,5 mii lei, AO ”Sfîntul Gheorghe Biruitorul”, pentru achitarea confecționării plăcilor 

comemorative . 

5. 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). 

6. Direcția finanțe va efectua remanierele în bugetul raional, conform prevederilor prezentei 

decizii. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

8. 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 

Jurist CS                                                                                                                Anatolie Casap 

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 întretinere a cladirilor, secțiilor, direcțiilor, cheltuieli 

salariale). Pe parcursul anului, de către Consiliul raional, se organizează 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 (2733937,44 

lei). 

Se propune să fie majorat bugetul cu  4409,4 mii lei după cum urmează : 
- 4120,9 mii lei - grant de la Comisia Europeană pentru proiectul  ”Poarta de Sud a 

Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”, dintre care 939,5 mii lei  se transferă 

coform proiectului către Agenția de Dezvoltare Regională Sud și  3026,8 mii lei se 

transferă Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 

154,6 mii lei  rămîn ca componentă a  proiectului pentru cheltuielile curente în cadrul 

Consiliului raional; 

- 200,0 mii lei (10,6 mii euro) – donații voluntare de la 7 Consilii raionale (Cahul- 2,2 

mii euro, Leova – 2,2 mii euro, Ștefan Vodă – 2,2 mii euro, Cantemir – 1,0 mii euro, 

Căușeni – 1,0 mii euro, Basarabeasca – 1,0 mii euro, Taraclia – 1,0 mii euro) destinate 

pentru implementarea proiectului ”Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și 

investiții”; 

- 22,0 mii lei – transferuri curente primite de la APL nivelul I (Suric, Troițcoe, Selemet); 

- 61,5 mii lei – servicii cu plată , locațiune (Direcția învățămînt general, Direcția asistență 

socială și protecție a familiei); 

- 5,0 mii lei – Mijloacele obţinute de la privatizarea şi vînzarea locuinţelor de stat( se varsă integral 

la bugetul local şi se utilizează pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea fondului de 

locuinţe).mijloace financiare de la realizarea clădirilor în cadrul comisiei de privatizare 

a  fondului de locuinţe. 
Se propune redistribuirea sumei de 41,0 mii lei din decizia Consiliului raional 

nr.02/02 din 23.03.2018 destinate pentru procurarea polițelor de asigurare medicală  pentru 

persoanele social-vulnerabile -  Spitalului raional Cimișlia pentru compensarea 

cheltuielilor la tratarea  persoanelor socialmente vulnerabile, fără polițe de asigurare 

medicală, fără acte de identitate. 

Se propune distribuirea soldului format la situația din 01.01.2018 cu destinație 

specială - 438,6 mii lei  - Direcției învățămînt general Cimișlia, pentru reparația capitală a 

Taberei ”Izvoraș” din s. Zloți. 

Se propune distribuirea soldului format la situația din 01.01.2018 în sumă de 472,5 

mii lei, inclusiv : 



- 231,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru finisarea fațadei blocului din  

str.Alexandru cel Bun,133; 

- 8,0 mii lei, IMSP Centrul de sănătate Gura-Galbenei, pentru procurarea hranei necesare 

pentru alimentarea copiilor; 

- 20,0 mii lei, IMSP Centrul de sănătate Cimișlia, pentru procurarea hranei necesare 

pentru alimentarea copiilor; 

- 20,0 mii lei, Inspectoratului de poliție Cimișlia, pentru reparația și procurarea 

mobilierului în biroul de documentare; 

- 25,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru achitarea  efectuării examenului  medical 

preliminar  şi  a  expertizei medicale a recruţilor de  către  comisiile medicale;   

- 10,0 mii lei, Consiliului raional Cimișlia al veteranilor războiului și al muncii, pentru 

susținerea financiară (desfășurarea măsurilor organizatorice în anul 2018 -  4,0 mii lei 

– premierea activiștilor din cadrul organizațiilor primare – 40 persoane  a cîte 100 lei, 

premierea celor mai bune organizații primare – 1,0 mii lei, masa de binefacere 

consacrată zilei de 1 octombrie – 4,5 mii lei, pentru deplasarea membrilor prezidiului 

în teritoriu – 0,5 mii lei); 

- 40,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru reproiectarea (corectarea proiectului) 

segmentului de gazificare spre satele Sagaidac și Porumbrei; 

- 100,0 mii lei, Aparatului președintelui, pentru lucrări de testare și dare în exploatare a 

gazoductului spre satele Porumbrei și Sagaidac; 

- 18,5 mii lei, AO ”Sfîntul Gheorghe Biruitorul”, pentru achitarea confecționării plăcilor 

comemorative a fiecărui ostaș căzut pe cîmpul de luptă. Plăcile comemorative vor fi 

instalate în instituțiile de învățămînt absolvite de către acești ostași. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef  Direcţie finanţe Olga GORBAN 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

