
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
           proiect 

din   21 iulie 2017        nr.       03 /03 

 

 

“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.08/07 din 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 majorarea bugetului la partea de venituri si cheltuieli: 

 2,0 mii lei, Direcția învățămînt general, plata pentru eliberarea certificatelor 

de studii pierdute.  

2. A aproba acordarea sumei de 23,1 mii lei din contul Fondului local de 

susținere a populației, pentru funcționarea Cantinei sociale din s.Selemet. 

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. Direcția finanțe va efectua remanierele în bugetul raional, conform 

prevederilor prezentei Decizii. 

5. 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 şi în baza demersurilor înaintate. 

1. A aproba majorarea bugetului la partea de venituri si cheltuieli: 

 2,0 mii lei, Direcția învățămînt general, plata pentru eliberarea 

certificatelor de studii pierdute. 

2. A aproba acordarea sumei de 23,1 mii lei din contul Fondului local de 

susținere a populației, pentru funcționarea Cantinei sociale din s.Selemet. 

 

Şef interimar Direcţie Finanţe                   Olga Gorban 
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