
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
  

 D E C I Z I E                  
 

                                                                                                                                       Proiect 

din  21 septembrie 2018                                                                                    nr.04 / 11 

    

    Cu privire la modificarea deciziei 03/03  

    din 22 iunie 2018  „Cu privire la repartizarea  

    surselor financiare din componenta raională . ” 

 

În conformitate cu  art. 43 din Legea nr. 436- XVI  din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice 

locale, Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasificația bugetară, 

Ordinul ministrului finanțelor  nr. 209 din 24 decembrie 2015 Setul metodologic privind  

elaborarea, aprobarea și 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, H.G. 

868 din 08.10.2014 cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elevi și conformitate cu 

necesitățile de efectuare a unor cheltueli neprevăzute, Consiliul Raional Cimișlia 

 

DECIDE: 

1. Se modifică alocarea surselor financiare alocate din componenta  raională suma de 493.0 

mii lei după cum urmează: 

 

-  189.7 mii lei, LT ”Ion Creangă”, pentru amenajarea teritoriului bloc nr.2(instalarea gardului) 

 

-    70.0 mii lei, LT ”Hyperion”Gura- Galbenei, pentru schimbarea ferestrelor. 

 

-    35.5 mii lei, Gm Sagaidac, pentru instalarea gardului în jurul școlii (25.5 mii lei), 

                                                Acoperirea deficitului de buget (10 mii lei). 

 

-    65.9 mii lei, Gm Hîrtop, pentru schimbarea ferestrelor(62.0 mii lei), 

                                            procurarea meselor de inox la bucătărie (3.9 mii lei)   

-    77.5 mii lei, Gm”D.Cantemir” Ialpujeni, pentru lucrări de amenajare a teritoriului 

                                 (instalarea gardului din plase de metal). 

-    54.2 mii lei, Gm”L.Dimitriu”Ciucur-Mingir, acoperirea deficitului de buget. 

 

2. Administratorul de buget va efectua modificările în buget conform legislației în vigoare. 

3. Direcţia Învăţămînt General Va monitoriza utilizarea surselor conform destinaţiei. 

4. Executorii principali şi secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinaţiei  

           din prezenta decizie.  

 

5. Controlul asupra  executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Melente Vasile, 

         vicepreşedinte al raionului Cimişlia.  



6.Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a 

         Consiliului Raional Cimișlia. 

                 

Preşedintele şedinţei   

                Secretarul consiliului      V. Spînu   

 

 
Coordonat: 

Președintele raionului, Bivol Iovu                                                                                _______________ 

Avizat de:  

Vice președinte, Melente Vasile                                                                                   _________________ 

Secretarul Consiliului, Spînu Vasile                                                                             _______________                                                                                                                              

Sef Directia finante, Gorban Olga                                                                                ______________ 

                                                                                    

Jurist, Casap Anatolie                                                                                                         _____________ 

Proiect inițiat de:   

Șef  Direcţie Invăţămînt General, Popescu Mihail                                                            _____________ 

   
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                  Notă  informativă 

la Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr.   /    din               2018. 

 Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională  

 

  Țînînd cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea și utilizarea 

mijloacelor financiare din componenta unității administrativ teritoriale, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 anexa nr. 2, mijloacele financiare 

din componentă se direcționează pentru finanțarea cheltuielilor  ce țin de funcționarea 

școlilor primare, a școlilor primare – grădinițe și pentru buna functionare a institutiilor pe 

parcursul noului an de studii. 

   În baza demersurilor parvenite de la managerii instituțiilor educaționale și în baza 

devizelor de cheltuieli pentru lucrări de reparații, prin decizia nr.01/03 din 22 iunie 2018, 

au fost repartizate surse financiare în scopul bunei pregătiri a instituțiilor educaționale 

către noul an școlar. 

  În urma anunțării și desfășurării licitațiilor publice la lucrările de reparații cîștig s-a dat 

pentru cea mai mică sumă, deacea în unele instituții au rămas surse financiare libere.. 

 Pentru folosirea rațională a surselor financiare rămase libere în urma licitațiilor, Direcția 

Învățămînt General solicită redistribuirea lor în alte scopuri la aceliași instituții, după cum 

urmează: 
- 189.7 mii lei, LT ”Ion Creangă”, pentru amenajarea teritoriului bloc nr.2(instalarea gardului) 

-   70.0 mii lei, LT ”Hyperion”Gura- Galbenei, pentru schimbarea ferestrelor. 

-   35.5 mii lei, Gm Sagaidac, pentru instalarea gardului în jurul școlii (25.5 mii lei), 

                                        acoperirea deficitului de buget (10 mii lei) 

-   65.9 mii lei, Gm Hîrtop, pentru schimbarea ferestrelor(62.0 mii lei), 

                                            procurarea meselor de inox la bucătărie (3.9 mii lei)   

-   77.5 mii lei, Gm”D.Cantemir” Ialpujeni, pentru lucrări de amenajare a teritoriului 

                                 (instalarea gardului din plase de metal). 

-   54.2 mii lei, Gm”L.Dimitriu”Ciucur-Mingir, acoperirea deficitului de buget. 

 

 

 

 
 

 

 

                             Șef  DÎG Cimișlia                                             Popescu Mihail 
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