
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                   PROIECT 

D E C I Z I E  Nr.___/___            
din ___ _____________  2021 

 

cu privire la modificarea bugetului raional  

 pentru anul 2021 
 

În conformitate cu: 

- art.4 alin.2 din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art.43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale;  

- Legea nr. 181/2014 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.06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pe anul 2021 în lectura a doua, 

 Consiliul raional Cimişlia 

 

DECIDE: 

 

1. Se  aprobă majorarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de  

1213,22  mii lei, inclusiv: 

- 992,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat 

(Fondul de intervenție al Guvernului), pentru acordarea indemnizațiilor unice 

personalului medical infectat cu COVID-19; 

- 10,0 mii lei, Gimnaziului „Tudor Strișcă” s. Satul  Nou, pentru alimentarea elevilor 

din familiile social-vulnerabile, alocate de Consiliul sătesc Satul Nou; 

- 1,22 mii lei, Gimnaziului „Tudor Strișcă” s. Satul  Nou, venituri acumulate de la 

realizarea fierului uzat în urma casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe și 

destinate Gimnaziului ”Tudor Strișcă” s. Satul Nou (majorarea finanțării);    

- 180,0 mii lei, Gimnaziului „Ștefan cel Mare” s. Mihailovca, pentru construcția 

terenului de fotbal, alocate de Consiliul sătesc Mihailovca; 

- 30,0 mii lei, contribuția cetățenilor în cadrul proiectului privind managementul 

deșeurilor solide, alocate de Consiliul orășenesc Cimișlia și destinate I.M.” 

Servcom Cimișlia”, pentru întreținerea curentă. 

2. Se aprobă modificarea conținutului Anexei nr. 16 la Decizia nr. 06/06 din 10.12.2020, 

prin substituirea cifrei „2640,0” cu cifra „2445,0”. 

3. Se aprobă repartizarea mijloacelor financiare din soldul de mijloace bănești al 

consiliului raional, format în urma exercițiului bugetar pe anul 2020, în sumă de 195,0 

mii lei, destinate pentru acordarea ajutorului material veteranilor de război, în 

conformitate cu Decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 01/08 din 16.03.2021 „cu 

privire la acordarea ajutorului material  veteranilor ”. 



4. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare de la o instituție la alta și de la o linie 

bugetară la alta în cadrul aceleiași grupe funcționale F1„Protecție socială”, cheltuieli 

destinate pentru reparația acoperișului blocului de pe str.Alexandru cel Bun nr.133, 

după cum urmează: 
 

Denumirea 

Indicatori 

Suma, 

mii lei 

Grupa 

funcțională 

F1-F3 

Program 

P1-P1 

Activitate 

P3 

Clasificație 

economică 

Cod Eko (K2) 

Direcția Asistență Socială și Protecție 

a Familiei 
1091 9001 00005 31 +149,6 

Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu 
1012 9010 00268 21 -149,6 

 

5. 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). 

6. Instituțiile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura 

legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare și prezentarea în termene proxime (maximum o 

lună), după primirea mijloacelor financiare din contul bugetului raional, a confirmării 

utilizării mijloacelor conform destinației, cu prezentarea documentelor justificative. 

7. Direcția Finanțe va efectua remanierile în bugetul raional conform prevederilor prezentei 

decizii. 

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

președintele raionului. 

9. Prezenta decizie se  publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoştinţă:   

      - Direcției Finanțe Cimișlia; 

      - Direcției Învățămînt General Cimișlia; 

      - Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

       - Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                      __________________  

 

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   
 

Coordonat:                                                                                                Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                                      Gheorghe Netedu, secretarul consiliului 

Proiect elaborat de:                                                                                   Olga Gorban, șef Direcţie Finanţe 

 

 

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul deciziei 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2021 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcția Finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite  

    Transferul primit de la bugetul de stat, prin  Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 30.03.2021 din 

Fondul de intervenție al Guvernului, pentru acordarea indemnizației unice personalului medical 

infectat cu COVID-19 în sumă de 992,0 mii lei, decizia Consiliului sătesc Satul Nou pentru alocarea 

mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru hrana copiilor din familii socialmente vulnerabile 

în sumă de 10,0 mii lei, decizia Consiliului sătesc Mihailovca privind alocarea a 180,0 mii lei pentru 

construcția terenului de fotbal, decizia Consiliului orășenesc Cimișlia privind alocarea contribuției 

cetățenilor în cadrul proiectului privind managementul deșeurilor solide, redistribuirea  alocațiilor  

de la o linie bugetară la alta.  

   Informativ: soldul disponibil înregistrat la 31.12.2020 constituie 8913,10 mii lei, dintre care 

au fost votate în ședința din 10.12.2020 – pentru proiectul locuințe sociale – 3200,0 mii lei, servicii 

inovative a Incubatorului de Afaceri - 1823,5 mii lei, construcția Centrului Sportiv Regional 

Polivalent – 2000,0 mii lei, bugetul inițiativelor civice – 200,0 mii lei, 176,0 mii lei – activități 

culturale și sportive. Prin decizia din 16.03.2021 a fost distribuită integral suma rămasă în mărime 

de 1513,5 mii lei. Soldul a fost repartizat totalmente. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi. 

   Proiectul deciziei constă în majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli cu  

1213,22  mii lei, precizarea sumei din Anexa nr.16 a deciziei nr.06/06, destinată construcției 

Centrului Sportiv Regional Polivalent (profil nautic), în urma reorientării mijloacelor financiare 

destinate  acordării ajutorului material veteranilor de război aprobate prin decizia nr. 01/08 din 16 

mai 2021. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii, toate sursele financiare sînt prevăzute în bugetul 

raional,  alocate din contul bugetului de stat și stabilite în urma executării bugetului raional la situația 

din 31.12.2020. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

   Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului raional 

pentru anul 2021 și toate modificările corespund cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003 privind 

finanţele publice locale. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

În conformitate cu  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie 

se  va supune expertizei anticorupției de către direcția finanțe, care se va anexa la proiectul deciziei 

repartizat consilierilor raionali. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

10. Constatările expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

Şef Direcţie Finanţe             Olga GORBAN 

http://www.raioncimislia.md/
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