
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E CtZr E Nr. pJ/ Df
din1D /t '^ 

-2d
cu privire la modificarea bugetului raional

pentru anul 2021

in conformitate cu:
- art' 4 alin'2 din Legea nr.435/2006 privind descentral izareaadministrativd;- art.43 din r.g:l r. 436/2o06privind administratia public6 locali;- Legea nr.397/2003 privind fininlele publice locai";- Legea nr' 181/20!4.finantelor publice gi responsabilita{ii bugetar-fiscale;- ordinul ministrului finan[eloi nr. 208 aii zq decembrie 2015 privind clasificatia

bugetard;

- ordinul ministrului finantelor nr.209 din 24 decembrie 2ol5 cu privire la aprobarea
Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea gi modifi.*.u [ug.torri;- Decizia consiliului raional nr. 06/06 din^10 decembrie zo2o cu privire la aprobarea
bugetului raional pe anul 2021inlectura a doua,

Consiliul raional Cimiglia

DECIDE:

1' 
9:-1pt9b[ majorarea bugetului raional la partea de venituri qi cheltuieli in sumd de1370,42 mii lei, inclusiv:
- 992,0 mii lei, transferuri curente primite cu destina{ie special6 de la bugetul de stat(Fondul de interven{ie al Guvernului), pentru urordur.a indemniza{iilor unicepersonalului medical infectat cu COVID-l9;
- ' 10,0 mii lei, Gimnaziului ,,Tudor Strigci" s. Satul Nou, pentru alimentarea elevilor

din familiile social-vulnerabile, alocate de Consiliul saiesc Satul Nou;- lr22 mii lei, Gimnaziului ,,Tudor Striqcd" s. Satul Nou, venituri acumulate de la
tealizatea fierului uzatin unna casdrii-bunurilor uzateraportate la mijloace fixe qi
destinate Gimnaziului "Tudor striqc6" s. satul Nou (majorarea finan!6rii);- 180'0 mii lei, .Grpl-irlui ,,$tefan cel Mare,, s- Mihailovca, pentru construc{ia
terenului de fotbal, alocate de consiliul sdtesc Mihailovca; 

' r
- 60'2 mii leir.contribufia cetdfenilor in cadrul proiectului privind managementul

deqeurilor solide, alocate de Consiliul ordqenerr'Ci-iqtia qi destinaie I.M.,,Servcom
Cimiqlia", pentru intrefinerea curent6;

- 50'0 mii lei, IP Gimnaziului Hirtop, s. Hirtop, pentru reparafia acoperiqului
edificiului, alocate de c6tre consiliul comunal Hirtop;- 60'0 mii lei, IP Gimnaziului Gradiqte, s. Gradiqte, servicii de partajare a cheltuielilor
cu Primrria Gradiqte (grddini{a de copii s.'Gradiqte este ampiasata in incinta
instituliei);



2.

3.

- l7r0 mii lei, Centrului de tineret Cimiqlia, granturi curente primite de la

organizaliile internafionale (Reprezentanla din Republica Moldova a Funda{iei
,'TERRE DES HOMMES" Lausanne - Elve{ia), pentru amenajarea zonei

tineretului.

Se aproba modificarea con{inutului Anexei nr. l6 laDecizia nr. 06/06 din 10.12.2020,

priniubstituirea cifrei ,1264010" cu cifra ,r2395r0".
'S. 

aprobd repartizarea mijloacelor financiare din soldul de mijloace bdneEti al

consiiiului raional, format in urma exerciliului bugetar pe anul 2020, in suml de 24510

mii lei, dupd cum urmeazd:

- 195,0 -ii lei, pentru acordarea ajutorului material veteranilor de rdzboi, in

conformitate cu Decizia Consiliului raional Cimiqtia nr. 0l/08 din 16.03.2021 ,,cu

privire la acordarea ajutorului material veteranilor";

-^SO,O mii lei, intru contractarea experfilor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare

socio-Economics a raionului cimiqlia pe perioad a 2022-2026.

4. Se aprobl reorientarea alocaliilor bugetare de la o institu{ie la alta qi de la o linie

bugeiari la altain cadrul aceleiaqi grupe func{ionaleFl,,Proteclie sociald", cheltuieli

destinate pentru reparalia acoperiqului blocului de pe str.Alexandru cel Bun nr. 133,

dupd cum urmeazd:

Denumirea

Indicatori
Suma,

mii lei
Grupa

func{ionaltr
F1-F3

Program
P1.Pl

Activitate
P3

Clasificafie
economictr

Cod Eko (K2)

Directia Asistenli Socialf, qi Protecfie

a Familiei
l09r 9001 00005 3l +149,6

Serviciul de ingrijire sociall la

domiciliu
t0t2 9010 00268 2t -149,6

5. Se aprobd repartizarea mijloacelor financiare din Componenta raionali, in sumd de

3010 mii tei, IP Gimnaziului ,,$tefan cel Mare", s. Mihailovca, pentru iluminarea

terenului de fotbal.

6. A aproba, in redaclie nou[, Anexa nr.llb ,, Calendarul ac]iunilor sportive" la decizia nr.

06106 din 10 decembrie 2020 cuprivire la aprobarea bugetului raional pentru anul202l

in lectura a doua, conform anexei.

7. Administratorii de buget vor asigura:

- legalitatea utilizdrii alocatiilor bugetare gi respectarea limitelor aprobate;

-- dezagre garca bugetului imediat dupd aprobarea prezentei decizii, ce implicd

detalierea alocaliilor, resurselor pin[ la cel mai detaliat nivel al clasificatiei bugetare,

in sistemul informalional de management financiar (SIMF).

8. Instituliile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura

legalitatea utilizdrii alocaliilor bugetare qi prezentarea in termene proxime (maximum o

luna;, dupl primirea mijloacelor financiare din contul bugetului raional, a confirmlrii

utilizlrii mijloacelor conform destinafiei, cu prezentarea documentelor justificative.

g. Direc{ia Finan}e va efectua remanierile in bugetul raional conform prevederilor prezentei

decizii.

10. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Oldrescu,

preqedintele raionului.

ll.irreienta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale 9i se aduce la cunoqtint[:

- Direc{iei Finanle Cimiqlia;

- Direcliei inv6![mint General Cimiqlia;

- Direcliei Asistenld Social6 qi Protec{ie a Familiei;

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



Calendarul ac{iunilor sportive

Anexa nr.l
la decizia Consiliului Raional

nr.0/0 din .21

Anemnr. ll b
la decizia Consiliului Raional

nr. 06/06 din l0.l 2.2020

-mii lei

Nr.
dlo

I Tenis de masa, Sah, Dame pia decembrie 9,0

2 Volei DIG martie 7.0
J Starturi vesele DiG aprilie 5.0

4 Baschet DIG februarie 7,0

5 Tumeul Cupa Guvernului la Fotbal DIG septembrie 3,5

6 Turneu republican la mini fotbal "Guguta" DIG mal 3,5

7 Ziua Mondial6 Olimpictr "Atletism" DIG mal 7.0

8 Starturi vesele DIG septembrie 5,0

9 Turism DIG mal 6,0
Total 53,0

I "Ziua Vlndtorului" Aparatul pregedintelui mal 10,0

2

Delegarea echipelor sportive (seniori) la
Campionatele R.Moldova qi Europene (Judo, fotbal,
box, karate-shotokan, lupe libere, s.a)

Aparatul pregedintelui
in decursul

anului
27,5

3 Promovarea gi sustinerea fotbalului ln raion Aparatul presedintelui yara 150,0
Total 187.5

I
Cupa preqedintelui raionului Cimiglia. Totalizarea
sezonului fotbalistic

Secfia culturtr, tineret gi sport lanuarte 9,0

) Spartachiada sportivi raionall pentru tineret
"Mf,r[iqor-2021"

Autoritlfile publice locrle de
nivelul I, Secfia culturl,

tineret gi sport
martie 20,0

J
Tumeul raional la volei consacrat memoriei
antrenorului M.Stoianov

Secfia culturl, tineret gi

sport, $coele sportivl 17 mai 3,3

4
Turneul raional de dame in memoria lui Corneliu
Roqca

Secfia culturl, tineret gi sport
5 iulie 2,6

5 Cupa Independen{ei la minifotbal; Cupa veteranilor
Secfia culturl, tineret gi sport

27 august 10,0

6
Turneul raional de volei consacrat memoriei lui Ivan
Veverifa

Comitetul pentru
coordonarel, organizarea gi

monitorizarea activittr[ilor
snortive

octombrie 3,2

7' Campionatul raionului Cimiqlia la fotbal; Cupa
raionului Cimiqlia

Scctia culturl, tineret gi

sport, Asociafia tinerilor
fotbalisti Cimislie

mai-

octombrie
21,5

8 Cupa qi Super Cupa Consiliului Raional la fotbal
Secfia culturl, tineret gi

sport, Asociafia tinerilor
fotbalisti Cimislia

octombrie -

noiembrie
10,0

9
Cupa Olimpictr, decernarea olimpicilor raionali qi

nafionali (procurarea diplomelor, figurine, cupe)

Secfia cultur6, tineret

si sPort
decembrie 14,3

l0
ActivitAli pentru tineret, mese rotunde, conferinJa
raionale, concursuri, divertismente dedicate Decadei

tineretului

Sec{ia cultur[, tineret
gi sport

noiembrie-

decembrie
6,0

ll Cupa Toamna de Aur Secfia culturl, tineret gi sport noiembrie 10,0

t2
Organizarea acliunilor sportive dedicate bilunarului:
Ziua sportivului qi MiqcArii Olimpice

Secfia culturl, tineret gi sport mai-iunie 715

l3 Cupa satelor de primf,var[ la fotbal Secfia culturl, tineret gi sport aprilie-mai 10.0
t4 SUPER-CUP A-202 I la fotbal Sccfia culturl, tincret li sport noiembrie 6,5
15 Competifie raional[ la ointr Secfia culturl, tineret gi sport august 5.0

Total 138,9
TOTAL GENERAL 379.4

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Denumirea activittr{ii Responsabil
Perioada

desffigurtrrii
Suma



Pregedintele gedinfei

Contrasemneazil:

Secretarul consiliului

Coordonat:

Avizat:

Proiect elaborat de:

Gheorghe Netedu

Vadim Torgai, vicepregedintele raionului

Gheorghe Netedu, secretarul consiliului

Olesea Rlcil6, gef sec{ie in cadrul Direcfiei Finanfe



NOTA INFORMATIVA

la proiectul deciziei
cu privire lo moditicarea bugetului raionol aprobot pentru onut 2021

1' Denumirea autorului gi, dupi caz, aparticipanfilor Ia elaborarea proieqtului
Direcfia Finanfe -- --- r
2. Condifiile ce au impus elaborarea

urmlrite
proiectului actului normativ gi finalitlfile

- Transferul primit de la bugetul de stat, prin Hotdrirea Guvernului nr. 40 din30.03.2021
din Fondul de intervenfie al 

_Guvernului, pentru acordarea indemnizafiei unice
personalului medical infectat cu covlD-l9 in iumd de 992,0 mii lei.- Mijloace financiare alocate prin:

- decizia Consiliului sdtesc Satul Nou pentru alocarea mijloacelor financiare din
soldul disponibil, pentru hrana copiilor din familii sociahlnte wlnerabile in sumd
de 10,0 mii lei;

- decizia Consiliului sitesc_ Mihailovca privind alocarea a 180,0 mii lei, pentru
construc{ia terenului de fotbal;

- decizia Consiliului ordqenesc Cimiqlia privind alocarea contribu{iei cetdtenilor in
cadrul proiectului privindmanagementul deqeurilor solide in sumd de 60,2mii lei;- decizia Consiliul comunal Hirtop privind alocarea a 50,0 mii lei, pentru rep arafia
acoperi;ului edificiului Ip Gimnaziului Hirtop, s. Hirtop.- Servicii de partaj are a cheltuielilor IP Gimnaziului Gradiqte, s. Gradiqte cu primdria

Gradiqte (gradinila de copii s. Gradigte este amplasatr in incinta institu{iei) in sum6 de
60,0 mii lei.

- Granturi curente primite de la organizaliile internafionale (Reprezentanfa din
Republica Moldova a Funda{iei "TERRE bgs uot lvms,' Lausanne - Elvefia),
Centrului de tineret Cimiqlia, in sum[ de 17,0 mi lei, pentru amenajare a zonei
tineretului.

' Prccizarea sumei din Anexa nr.16 a deciziei nr.06/06, destinata construc{iei Centrului
Sportiv Regional Polivalent (profil nautic), prin reorientare pentru acordarea ajutoarelor
materiale veteranilor de rdzboi (195,0 mii lei) qi contractarea experfilor pentru
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economici a raionului Cimiqlia pe perioada
2022-2026 (50,0 mii lei).

- Redistribuirea alocafiilor de la o linie bugetard la alta pentru repara{ia acoperiqului
blocului de pe str.Alexandru cel Bun nr. 133.

- Repartizateamijloacelor financiare din Componenta raional[ in sum6 de 30,0 mii lei, Ip
Gimnaziului ,,$tefan cel Mare", s. Mihailo',rru, pentru iluminarea terenului de fotbal;

Informativ: soldul disponibil inregistrat la3l.l2.2oioconstituie g9l3,l0 mii lei, dintre care
au fost votate in qedinfa din 10.12.2020 - pentru proiectul locuin(e sociale -32oo,0mii lei,
servicii inovative a Incubatorului de Afaceri - tlz3,s mii lei, construcfia Centrului Sportiv
Regional Polivalent - 2000,0 mii lei, bugetul iniliaiivelor civice - 200,0 mii lei, 176,0 mii
lei - activita{i culturale qi sportive. Prin decizia din 16.03.2021 a fosi distribuitd integral
suma rdmasl in mdrime de 1513,5 mii lei. Soldul a fost repartizattotalmente.

3' Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislafiei nafionare cu legislatia uniunii Europene.

-4' 
Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi.

Proiectul decizie.i constd in majorarea bugetului la partea de venituri qi cheltuieli cu
1370,42 mii lei, precizarea sumei din Anexa ,.. t 6 a deciiiei nr.06/06,destinat6 constructiei
Centrului Sportiv Regional Polivalent (profil nautic), in urma ,.o.i.nia.ii;i,il;1,"
financiare destinate acorddrii ajutorului material veteranilor de razboi aprobate prin decizia



nr. 0l/08 din 16 mai 2021 Ei elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economicl a

raionului Cimiqlia pe perioad a 2022-2026.

5. Fundamentarea economico-financiari
Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesire pentru

implementarea prevederilor prezentei decizii, toate sursele financiare sint prevdzute in

bugetul raional, alocate din contul bugetului de stat qi stabilite in urma executlrii bugetului

raional la situalia din 3l .12.2020.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului

raional pentru anul2021 qi toate modificdrile corespund cu prevederile Legii nr.397 din

16.10.2003 privind finantele publice locale.

7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului
In scopul respect[rii prevederilor Legii nr.23912008 privind transparen]a in procesul

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

raional Cimiqlia www.raionbimislia.md.

8. Constatirile expertizei anticorup(ie
in conformitate cu Legeanr.l\\l2\l7 cu privire la actele normative, proiectul de

decizie se va supune expertizei anticorup{iei de c[tre direclia finan{e, care se va anexa la

proiectul deciziei r epartizat consi I i erilor rai onali.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
10. Constatlrile expertizei juridice

Proiectul de decizie a fost transmis specialistului principal (urist) din Serviciul

Juridic pentru constatarea expertizei juridice (se anexeazd).

11. Constatlrile altor expertize
Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate pentru avizare

qi se propune consiliului raional pentru examinare qi adoptare in qedinld.

$ef sec{ie in cadrul Directiei Finante A,tq Olesea RIcilI


