
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
           Proiect 

 

din  26 octombrie 2017        nr.05 /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. Se precizează suma cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2017 în sumă de 

66094,06 mii lei. 

2. 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). 

 

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

prezentei Decizii. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

preşedintele raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Secretarul Consiliului raional Vasile Spînu 
 
 

Coordonat:                   Mihail Olărescu, preşedintele raionului 
 

Avizat:                    Vasile Spînu, secretarul consiliului 

 

                                                                                                                             Anatolie Casap, șef Secție AP 
Proiect elaborat de: 

                                                                                                                             Olga Gorban, Şef  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. 

 

Se precizează cheltuielile de personal aprobate în anexa nr. 3 la decizia Consiliului raional 

nr.08/07 din 16.12.2016  în sumă de 66094,06 mii lei, ca urmare a modificărilor efectuate 

pe parcursul anului prin diferite decizii (modificarea bugetului, alocarea mijloacelor din 

componenta raională instituțiilor de învățămînt): 

- Prin decizia nr. 02/07 din 12.05.17 au fost alocate 137,0 mii lei subdiviziunilor 

Consiliului raional. 

- Prin decizia nr. 03/06 din 21.07.2017 au fost alocate pentru acoperirea deficitului 

bugetar, inclusiv pentru cheltuieli de personal,  suma de 269,06 mii lei, 

instituțiilor de învățămînt (GM Ialpujeni, Troițcoe, ȘP-GR Topala, Albina). 

 

Prin proiectul prezentei decizii, se majoreajă cheltuielile de personal,  stabilind corect 

salariile de funcție și sporul pentru vechime pe toate subdiviziunile Direcției asistență 

socială, prin micșorarea altor cheltuieli în mărime de 392,0 mii lei la următoarele instituții: 

Serviciul asistență socială comunitară, Serviciul de protezare și ortopedie, Echipa mobilă, 

Serviciul social RESPIRO, Serviciu social Asistența Personală, Azilul de bătrîni. 

 

Totodată, se micșorează cheltuielile de personal din economiile formate în urma existenței 

funcțiilor vacante, în mărime de 524,58 mii lei, prin majorarea altor cheltuieli (GM Selemet, 

Cenac, Ciucur Mingir,Gradiște, Javgur, SP-GR Coștangalia, Centrul  de Creație, Școala 

sportivă, aparatul Direcției învățămînt). 

 

 

 

 

Şef  direcţie finanţe Cimișlia Olga Gorban 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

