
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
           Proiect 

 

din 21 septembrie 2018 nr.04/03 

 

 

„Cu privire la corelarea bugetului raional  

cu Legea bugetului de stat pe anul 2018” 

 
În temeiul art.14 alin. (2) lit. n), art. 19, art.43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.436-

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 20 din  Legea nr.397-XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.24, 25, 47, 55 din Legea nr. 181 din 

25.07.2014finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, art. 47 şi 48 din Legea 

nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi 

recreditarea de stat, Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 18.10.2014 privind finanţarea în bază 

de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din 

subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, Ordinului ministrului finanţelor 

privind clasificaţia bugetară, prevedrilor Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea 

şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 

24.12.2015 și Legii bugetului de stat nr. 289 din 15.12.2017,cu modificările ulterioare, 

Consiliul Raional Cimişlia 
 

DECIDE: 

 

1. A corela bugetul raional Cimișlia pe anul 2018 cu Legea bugetului de stat  cu 135,4 

mii lei, respectiv  partea de venituri va fi de 121326,9 mii lei și  partea de cheltuieli 

- de 121326,9 mii lei,  și se completează  după cum urmează: 

1.1. În anexa nr.1, coloana 4, rîndurile 1,2,3,  cifrele ”121191,5”, ”114061,0”, 

”121191,5” se substituie, respectiv,  cu cifrele ”121326,9”, ”114216,4”, 

”121326,9”. 

1.2. În anexa nr. 2, coloana 4, rîndurile 1,11,12,13, cifrele ”121191,5”, ”20,0”, 

”112637,6”, ”1423,4” se substituie, respectiv,  cu cifrele ”121326,9”, ”0”, 

”113060,9”, ”1155,5”. 

1.3. În anexa nr. 3, coloana 4, rîndurile 1,2,36,37,39,43,46,47,49,51,52,53,54, 56,59, 

61,62,64,68, cifrele ”121191,5”, ”0”, ”4025,8”, ”4015,8”, ”4025,8”, ”2585,2”, 

”80840,2”, ”79472,3”, ”80840,2”, ”1560,9”, ”806,8”, ”29706,4”, ”38196,0”, 

”6490,5”, ”14601,7”, ”2220,8”, ”1555,4”, ”14601,7”, ”1757,2”se substituie, 

respectiv,  cu cifrele ”121326,9”, ”73872,24”, ”4029,1”, ”4019,1”, ”4029,1”, 

”2588,5”, ”81240,2”, ”79872,3”, ”81240,2”, ”1583,8”, ”815,1”, ”29884,3”, 

”38372,7”, ”6504,7”, ”14333,8”, ”1952,9”, ”1287,5”, ”14333,8”, ”1489,3”. 

1.4. În anexa nr.4, coloana 3,  rîndurile 1,3,  cifrele ”76618,8”, ”2454,2” se substituie, 

respectiv,  cu cifrele ”77018,8”, ”2457,5”, după rîndul 5 se adaugă un rind nou  care 

va avea următorul cuprins ”Alte transferuri curente primite cu destinații general 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II”, Cod Eco k6  - ”191139”, suma 



”20,0”, respectiv punctul 6 devine punctul 7 și cifra ”1423,4” se substituie cu cifra 

”1155,5”  și totalul  anexei  din ”114061,0”  devine ”114216,4”. 

1.5. În anexa nr.7: 

 coloana 7, rîndurile 1-22,   cifrele ”7389,4”, ”7317,6”, ”5174,9”, ”1719,8”, 

„1812,1”, ”2109,4”, ”1894,1”, ”1063,1”, ”2088,9”, ”2242,7”, ”1386,6”, 

”1678,8”, ”2037,7”, ”2386,2”, ”2745,1”, ”2027,4”, ”2078,7”, ”1263,4”, ”347,1”, 

”390,5”, „49153,5” se substituie, respectiv,  cu cifrele ”7401,9”, ”7330,1”, 

”5183,6”, ”1722,6”, ”1815,1”, ”2112,9”, ”1897,2”, ”1064,7”, ”2092,3”, 

”2246,3”, ”1388,8”, ”1681,5”, ”2041,0”, ”2390,1”, ”2749,6”, ”2030,6”, 

”2082,1”, ”1265,3”, ”347,6”, ”391,1”, ”49234,4”; 

 coloana 9, rîndurile 8,19,20,22, cifrele ”555,4”, ”323,6”, ”561,6”, ”1440,6”se 

substituie, respectiv,  cu cifrele ”565,2”, ”327,5”, ”570,8”, ”1463,5”; 

 coloana 10, rîndurile 1 – 22, cifrele ”397,3”, ”386,7”, ”273,9”, ”96,3”, ”87,3”, 

”123,4”, ”112,9”, ”55,7”, „87,3”, ”105,3”, „55,7”, „78,2”, „75,2”, „127,9”, 

„150,5”, „96,3”, ”90,3”, „51,2”, „33,1”, „36,1”, „2520,6” se substituie, respectiv,  

cu cifrele „438,5”, „426,8”, „302,3”,  „106,3”, „96,3”, „136,2”, „124,6”, „61,5”, 

„96,3”, „116,2”, ”61,5”, „86,3”, ”83,0”, ”141,2”, ”166,1”, ”106,3”, ”99,7”, 

”56,5”, ”36,5”, ”39,8”, ”2781,9”; 

 coloana 11, rîndurile 4,22, cifrele ”4090,7”, ”4090,7” se substituie, respectiv,  cu 

cifrele ”4111,4”, ”4111,4”; 

 coloana 21, rîndurile 1- 22, cifrele ”8388,5”,”8304,8”, ”5610,7”, „6035,8”, 

”2117,5”, ”2301,5”, ”2209,7”, ”1785,1”, ”2292,8”, ”2403,1”, ”1483,5”, 

”1895,4”, ”2317,8”, ”2657,7”, ”2953,4”, ”2192,4”, ”2331,6”, ”1371,5”, ”724,3”, 

”1036,8”, ”1152,2”, ”61566,1” se substituie, respectiv,  cu cifrele ”8442,2”, 

”8357,3”, ”5647,8”, ”6069,2”, ”2129,5”, ”2317,7”, ”2224,5”, ”1802,4”, 

”2305,2”, ”2417,6”, ”1491,5”, ”1906,2”, ”2328,9”, ”2674,9”,”2973,6”, ”2205,6”, 

”2344,4”, ”1378,7”, ”732,2”, ”1050,3”, ”1152,2”, ”61951,9”. 

1.6. În anexa nr.9, coloana 3, rîndurile 1-24, cifrele ”8388,5”, ”8304,8”, ”5610,7”, 

”6035,8”, ”2117,5”, ”2301,5”,”2209,7”, ”1785,1”, ”2292,8”, ”2403,1”, ”1483,5”, 

”1895,4”, ”2317,8”, ”2657,7”, ”2953,4”, ”2192,4”, ”2331,6”, ”1371,5”, ”724,3”, 

”1036,8”,”2056,0”, ”3245,2”, ”1052,1” se substituie, respectiv,  cu cifrele”8442,2”, 

”8357,3”, ”5647,8”, ”6069,2”, ”2129,5”, ”2317,7”, ”2224,5”, ”1802,4”, ”2305,2”, 

”2417,6”, ”1491,5”, ”1906,2”, ”2328,9”, ”2674,9”, ”2973,6”, ”2205,6”, ”2344,4”, 

”1378,7”, ”732,2”,”1050,3”, ”2059,0”, ”3256,0”, ”1052,5”  și,respectiv, totalul   de  

”66767,2”  se substituie  cu ”67167,2”. 

1.7. În anexa nr.10, coloana 3,  rîndul 1, poziția ”Fondul de susținere a populației”,  

cifra ”1555,4” se substituie cu cifra ”1287,5”, totalul  din  coloana 3  ”14601,7” se 

substituie cu”14333,8”. 

1.8. În anexa nr.11, coloana  3, rîndul 8, cifra ”2464,2” se substituie  cu cifra ”2467,5” 

și totalul  ”4025,8” se substituie  cu ”4029,1”. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Iovu Bivol, preşedintele 

raionului. 

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

Consiliului raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului  Vasile Spînu 
Coordonat:                                                                                     Iovu Bivol, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                         Vasile Spînu, secretarul Consiliului 

         Anatolie Casap, jurist 

Proiect elaborat de:      Olga  Gorban , șef Direcţie finanţe 



Notă informativă 

la proiectul deciziei 

„Cu privire la corelarea bugetului raional 

cu Legea bugetului de stat pe anul 2018” 

 

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(5) din Legea finanțelor publice și 

responsabilități bugetar- fiscale nr.181din 25 iulie 2014, precum și a art.23 alin.(1) 

din Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, 

autoritățile administrației publice locale de toate nivelurile, în termen de 30 de zile 

de la data publicării Legii bugetului de stat (modificată), urmează să-și aducă în 

concordanță (coreleze) bugetele proprii cu prevederile legii prenotate. În caz de 

nerespectare a acestor prevederi, efectuarea transferurilor cu destinație generală 

de la bugetul de stat la bugetele locale respective se suspendă. 
 

Bugetul raional pentru anul 2018 aprobat prin decizia Consiliului raional nr.08/04 

din 22.12.2017a fostbalanțat, echilibrat, la partea de venituri și cheltuieli în mărime de 

121191,5 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 114061,0 mii 

lei.Menționăm că pe data de 07 iunie 2018, a fost adoptată Legea nr. 101 pentru 

modificarea și completarea Legii bugetului destat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 

decembrie 2017, prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat către 

bugetele locale pentru anul 2018 (Legea bugetului de stat, modificată, a fost publicată în 

data de 22 iunie 2018), respectiv, pentru bugetul raional au fost propuse următoarele 

ajustări: 
           mii lei 

Denumire 
cod 

Eko 

Aprobat prin 

Legea bugetului 

de stat nr. 289 
din 15.12.2017 

Corelat 
prin          

Legea 

nr.101 din 

07.06.2018 

Diferenta 

  Total general   114061 114216,4 155,4 

transfer cu destinație generală 191131 21958,3 21958,3 0 

transfer cu destinație specială   90679,3 91082,6 403,3 

  

pentru învățămîntul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar 

(extrașcolar) 
191111 

76618,8 77018,8 400 

pentru școli sportive 191113 2454,2 2457,5 3,3 

Total pentru asistența socială, inclusiv:   2326,8 2326,8 0 

  

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de 

transport (pentru persoane cu dizabilitate 
severă și accentuată, copii cu dizabilități, 

persoane care însoțesc o persoană cu 

dizabilitate severă sau un copil cu 
dizabilitate, precum și pentru persoane cu 

dizabilități locomotorii) 
191112 2326,8 2326,8 0 

  
indemnizații pentru copiii adoptați și cei 

aflați sub tutelă (curatelă) 

  

indemnizații și compensații pentru 

absolvenții instituțiilor de învățămînt 

superior și postsecundar pedagogic 

pentru infrastructura drumurilor publice locale 191116 9279,5 9279,5 0 

alte transferuri curente cu destinație generală 191139   20 20 

fondul republican de sustinere locala a 

pupolatiei 191310 1423,4 1155,5 -267,9 



Ajustarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale însumează155,4 

mii lei, pe cînd veniturile total pe componente se vor majora cu 135,4 mii lei. Corelarea a 

fost efectuată față de anexele la decizia de aprobare. 

 

Menționăm că, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 13 din 19.01.2018 au fost 

efectuate modificări în clasificația economică și anume excluderea codului economic 

143220 “Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier” la care 

au fost aprobate venituri spre acumulare în mărime de 20,0 mii lei în bugetul raional, 

respectiv, vor fi compensate cu transfer de la bugetul de stat, prin urmare suma totală a 

veniturilor nu se va majora cu suma menționată. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Prtoecției Sociale a informat despre precizarea 

transferurilor din Fondul de Susținere a Populației gestionate de către Agenția Națională 

Asistanță Socială și pentru  bugetul raional suma este de  267,9 mii lei. Mecanismul de 

utilizare a transferurilor Fondului de Susținere a Populației nu este și va fi comunicat 

suplimentar. 

 

Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea învățămîntului, inclusiv pentru 

finanțarea școlilor sportive, au fost ajustate luînd în considerare  următoarele : 

 asigurarea majorării salariale ca urmare a modificării Legii nr.1593-XV din 26 

decembrie 2001 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală de la 1 septembrie 2018; 

 asigurarea  majorării normelor financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din 

instituțiile de învățămînt cu 2 lei, de la 1 septembrie 2018. Normele financiare de 

alimentare ajustate sunt prezentate în anexa nr.2.  

 majorarea  normativului valoric pentru un ”elev ponderat” este 10806 lei și 

normativului valoric ”pentru o instituție” – 494378 lei. 

Suma totală spre majorare constituie 403,3 mii lei: 

 3,3 mii lei - pentru Școala sportivămijloace care vor fi îndreptate pentru aplicarea 

cotei în mărime de 4,5% la mărimea ajutorului material; 

 304,9 mii lei–mijloace pentru alimenatrea elevilor/copiilor pentru instituțiile de 

învățămînt, inclusiv:  

 261,3 mii lei - pentru licee, gimnazii și școli primare grădinițe, unde au fost luați în 

calcul nr. elevi clasa I-IV-a la situația din 01 septembrie 2018 * 2 lei* 78 zile de 

alimentație. 

 20,7 mii lei –pentru alimentarea elevilor sportivi din Liceul internat cu profil 

sportiv Lipoveni, unde au fost luați în calcul 133 elevi sportive*78 zile de 

alimentre și 2,0 lei; 

 22,9 mii lei- pentrucopii din instituțiile preșcolare s-au luat în calcul copiii la 

situația din 01 septembrie2018 * 2 lei*86 zile de alimentare, instituțiile preșcolare.  

 80,9 mii lei – mijloace îndreptate pentru instituțiile de învățămînt, ce constituie 

mijloace pentru achitarea cotei de 4,5% aplicate la mărimea ajutorului material; 

 14,2 mii lei - pentru instituțiile extrașcolare, mijloace care vor fi îndreptate pentru 

aplicarea cotei în mărime de 4,5% la mărimea ajutorului material, alocațiile fiind 

repartizate după cum urmează: Școala de Arte – 10,8 mii lei, Centrul raional de 

creație pentu copii și adolescenți – 3,0 mii lei și pentru Tabăra “Izvoraș” dins. 

Zloți – 0,4 mii lei. 

Șef direcție finanțe      Olga GORBAN 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

