
L REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA

DISPOZIŢIE
din €>£, 'te iLOl f  nr. ^ -d

Cu privire la redistribuirea 
alocaţiilor aprobate pe anul 2021

în temeiul art. 53, 54 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 
publică locală, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, cap. X 
pct. 10.4 din Setul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 
24.12.2015, preşedintele raionului

DISPUN:

1. A redistribui alocaţiile bugetare între diferite nivele ale clasificaţiei, pentru 
perioada 22 martie -  26 martie 2021, după cum urmează:

-  Aparatul preşedintelui raionului, 8416,6 mii lei, reparaţia drumurilor locale 
(8346,6 mii lei) şi pentru servicii de proiectare, verificarea documentaţiei de 
proiect în scopul implementării proiectului „Construcţia Centrului Sportiv 
Regional Cimişlia” (70,0 mii lei);

-  Secţia cultură, tineret şi sport, 2,43 mii lei, plata pentru indemnizaţia la 
încetarea acţiunii contractului de muncă;

-  Secţia cultură, tineret şi sport, Muzeul de istorie etnografie şi artă Cimişlia, 2,0 
mii lei, plata pentru incapacitatea temporară de muncă achitată de angajator;

-  Secţia cultură, tineret şi sport, Şcoala de arte Cimişlia, 7,0 mii lei, plata pentru 
incapacitatea temporară de muncă achitată de angajator;

-  Centrul raional de Creaţie a copiilor şi adolescenţilor Cimişlia, 5,5 mii Iei, 
plata pentru incapacitatea temporară de muncă achitată de angajator;

-  Gimnaziul Hîrtop, s. Hîrtop, 20,0 mii Iei, pentru reparaţia acoperişului clădirii;
-  Gimnaziul Cenac, s. Cenac, 6,0 mii lei, plata pentru incapacitatea temporară de 

muncă achitată de angajator.
2. Redistribuirile alocaţiilor la nivel de clasificaţie bugetară se prezintă în anexa nr. 1 

şi anexa nr.2, la prezenta dispoziţie, parte componentă a acesteia.
3. Direcţia finanţe va redistribui alocaţiile conform autorizaţiei de modificare a 

bugetului.
4. Controlul privind executarea prezentei dispoziţii se atribuie şefului direcţiei

finanţe.»

5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă prin publicare în Registrul de Stat al



Ia Dispoziţia nr. W -/a, Anexa nr. 1 
din P b '  O f, 2021





la Dispoziţia nr, V / V  di
Anexa nr. 2 

din O C . P Y ' 2021

APROB 
Preşedii tele raionului Cimişlia

Mihail OLĂRESCU

Autorizaţie de modificare a bugetului 1240

A. Informaţie generală

Data 02.04.2021

Numărul 20

Sursa (S2) (se indică nivelul de buget) 22

Categoria modificării Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare) R

Redistribuire autorizata de Guvern G

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget AB

Redistribuiri cu destinaţie speciala S

Redistribuire autorizata de Orgi M

Redistribuire autorizata de Org2 i

Cod

Nivelul modificării / autorul modificării Administratorul de buget V

Orgi

Orgii (intermediar)

Org2

Autorităţile/instituţiile bugetare participante la modificări 1. Aparatul preşedintelui 14349

B. Liniile bugetare (se indică modificările +/-)

Denumirea Cod
Autorităţi/instituţii bugetare (coduri)

14349

1. Resurse

2.Cheltuieli (eco k6)

Clădiri în curs de execuţie 319210 -70000,0

Pregătirea proiectelor 319240 +70000,0

Semnat:

Şeful direcţiei finanţe / Olga GORBAN /

Şeful secţiei elaborarea şi admimistrarea bugetului Olesea RĂCILĂ_/


