
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
           Proiect 

 

din 21 septembrie 2018        nr. 04/02 

 

 

“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 douaşi 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 

740,0mii lei, inclusiv : 

- 700,0 mii lei (35,0 mii Euro), donații din surse externe acordate de către Consiliul 

Județean Prahova destinate pentru implementarea proiectului “Reparația blocului 

expozițional nr.5 al Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din or. Cimișlia - 

etapa a doua”; 

- 30,0 mii lei, donații din surse interne acordate de Oficiul Național al Viei și Vinului 

pentru desfășurarea festivității “Festivalul Național al Strugurelui”; 

- 10,0 mii lei – servicii cu plată pentru alimentarea elevilor din clasele V-IX, Gimnaziul 

Troițcoe; 

2. A aproba precizarea transferurilor din Fondul Local de Susținere a Populației pentru 

finanțarea serviciilor sociale de la o funcție la alta, după cum urmează: 

- 1070 “Protecţie împotriva excluziunii sociale” - -924,4 mii lei; 

- 1012 „Protecţie în caz de incapacitate de muncă” - +231,1 mii lei; 

- 1040 „Protecţie a familiei şi a copiilor” –+693,3 mii lei. 

3. A aproba  modificarea bugetului raional: 

3.1. De la un program la altul: 

- 8503 ”Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național” -   +180,0 

mii lei; 

- 3702 ”Protecția civilă  și apărarea împotriva incendiilor” -    - 90,0 mii lei; 

- 7502 ”Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale” -   - 90,0   mii lei; 



3.2. Aparatul președintelui de la  articolul de cheltuieli ”Investiții capitale” la cheltuieli 

de personal în sumă de 52,0 mii lei ; 

3.3. Cifra 325,0 mii lei (L554.1) în cifra 485,5 mii lei; cifra  400,0 mii lei (L557) în 

cifra 338,4 mii lei; cifra 470,0 mii lei (L558) în cifra 371,0 mii lei,din poziția 2 a 

anexei la decizia Consiliului raional nr.02/02 din 23.03.2018. 

4. 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). 

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

decizii. 

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

7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință public prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

  

Secretarul Consiliului raional Vasile Spînu 
 

 

 

Coordonat:                                                                                     Iovu Bivol, preşedinteleraionului 

Avizat:                                                                                         VasileSpînu, secretarulConsiliului 

        AnatolieCasap, jurist 

Proiectelaborat de:      Olga  Gorban , șefDirecţiefinanţe 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul deciziei 

“Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018” 

 

 
1. Se propune aprobarea majorării bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli 

în sumă de 740,0mii lei, inclusiv : 

- 700,0 mii lei (35,0 mii lei), donații din surse externe acordate de către Consiliul 

Județean Prahova destinate pentru implementarea proiectului “Reparația blocului 

expozițional nr.5 al Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din or. Cimișlia - 

etapa a doua”. Donațiile vor fi alocate în baza acordului de finanțare nr. 18570 din 

13.08.2018 încheiat între părți. 

- 30,0 mii lei, donații voluntare, de la Oficiul Național al Viei și Vinului pentru 

desfășurarea festivității “Festivalul Național al Strugurelui”; 

- 10,0 mii lei – GimnaziulTroițcoe, servicii cu plată pentru alimentarea elevilor din 

clasele V-IX, s-a majorat numărul elevilor doritori de a fi alimentați din cont propriu 

(7 elevi*8,8 lei/per zi *161 zile); 

2. Se propune spre aprobare precizarea transferurilor din Fondul Local de Susținere a 

Populației pentru finanțarea serviciilor sociale de la o funcție la alta, la partea de 

venituri cît și la partea de cheltuieli, după cum urmează: 

- 1070 “Protecţie împotriva excluziunii sociale” - -924,4 mii lei;  

- 1012 „Protecţie în caz de incapacitate de muncă” - +231,1 mii lei;  

- 1040 „Protecţie a familiei şi a copiilor” – +693,3 mii lei. 

În baza Legii nr. 101 din 7 iunie 2018 cu privire la modificarea și completarea 

Legii bugetului de stat peanul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 au fost correlate 

transferurile din Fondul Local de Susținere a Populației în diminuare cu 267,9 mii lei și 

anume din 1423,4 mii lei în 1155,5 mii lei. Ulterior au fost remise circulare de la 

MinisterulFinanțelor nr. 07/2-17d/62 din 21 august 2018 și Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale nr. 15/2033 din 06 august 2018 care specific că transferurile din Fondul 

Local de Susținere a Populației urmează a fi utilizate pentru finanțarea serviciilor sociale 

care au fost incluse în pachetul minim de servicii sociale în anul 2018 (aprobat în ședința 

Guvernului din data de 1 august curent). În așa fel se propune să fie precizate transferurile 

din Fondul Local de Susținere a Populației pentru finanțarea serviciilor sociale respective și 

anume: 

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii – 693,3 mii lei, menționăm că 

serviciul dat nu a activat de la începutul anului curent; 

 Serviciul social de Asistență personală – 231,1 mii lei; 

 Și pentru Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate – 231,1 mii lei, care nu există în teritoriu. Pentru serviciul dat nu se face 

redistribuirea veniturilor, deoarece Fondul Local de Susținere a Populației și 

serviciul dat se reflectă la aceeașifuncție F1F3- 1070“Protecţie împotriva 

excluziunii sociale”. 

3. Se propune aprobarea redistribuirii alocațiilor de la un program la altul, în 

scopul valorificării cheltuielilor pentru Complexul muzeal, după cum urmează: 

- 8503 ”Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național” -   + 

mii lei; 

- 3702 ”Protecția civilă  și apărarea împotriva incendiilor” -    - 92,0 mii lei; 



- 7502 ”Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale” -   -   mii 

lei. 
Se propune  redistribuirea alocațiilor în sumă de 52,0 mii lei, pentru cheltuieli de 

personal în scopul remunerării personalului de demnitate publică în conformitate cu 

modificările efectuate în Legea 355 din 23.12.2005 prin Legea 185 din 26.07.2018, 

care specifică că personalul de demnitate publică beneficiază lunar de plăți de 

stimulare în mărime de 50% din salariul lunar. Plățile respective se achită lunar 

pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului lunar. Menționăm că conform 

legii susumenționate Guvernul va identifica și aloca, în termen de 2 luni, mijloace 

suplimentare pentru plățile respective. 

Se propune modificarea pozițiilor din anexa  deciziei Consiliului raional nr.02/02 din 

23.03.2018. 

 

 

Șef direcție finanțe Olga GORBAN 
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