
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lLlE Nr. 03/05
din 30 iunie 2021

cu privire la modificarea bugetului raional

Pentru anul 2021

in conformitate cu:

- art.4 alin. (2) din Legeaw.43512006 privind descentralizatea administrativS;

- art.43 din Legean . $6lZ006 privind administra{ia publicd local6;

- Legeanr.39712003 privind finan(ele publice locale;

- Leiea nr. l8ll11l4hnanlelor publice qi responsabilitAtii bugetar-fiscale;

- ordinul ministrului finan{elor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasifica[ia

bugetar[;
- Ordinul ministrului finan{elo r nr. 209 din 24 decembrie 20 1 5 cu privire la aprobarea

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului;

- Deciziaconsiliulii raional nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la aprobarea

bugetului raional pe anul 2021 in lectura a doua,

pentru buna gestionare a surselor bugetului raional, Consiliul raional Cimiglia

DECIDE:

l. Se aprobl majorarea bugetului raional lapartea de venituri Ei cheltuieli in suml de

1370,,42 mii lei, inclusiv:
- gg1,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinafie speciala de la bugetul de stat

(Fondul de intervenlie al Guvernului), pentru acordarea indemniza{iilor unice

personalului medical infectat cu COVID-19;
- i6,O mii lei, Ip Gimnaziul ,,Tudor Striqc6" din s. Satul Nou, pentru alimentarea

elevilor din familiile social-vulnerabile, alocate de Consiliul sStesc SatulNou;

- l,ZZ mii lei,IP Gimnaziul ,,Tudor StriEcd" din s. Satul Nou, venituri acumulate de

larealizarea fierului uzatinurma casdrii bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

qi destinate IP Gimnaziul ,,Tudor Strigcd" din s. Satul Nou (majorarea finan{[rii);

- igO,O mii lei, IP Gimnaziul ,,$tefan cel Mare" din s. Mihailovca, pentru

construclia terenului de fotbal, alocate de Consiliul sdtesc Mihailovca;

- 60,2 mii lei, contribulia cetSlenilor in cadrul proiectului privind managementul

degeurilor solide, alocate de Consiliul ordqenesc Cimiqlia Ei destinate IM

,,Servcom Cimi;lia" pentru intrefinerea curent[;
- 50,0 mii lei, IP Gimnaziul Hirtop din s. Hirtop, pentru reparalia acoperiEului

edificiului, alocate de cf,tre Consiliul comunal Hirtop;

- 60,0 mii lei, IP Gimnaziul Gradiqte din s. Gradiqte, servicii de partaiare a

cheltuielilor cu primaria Gradiqte (gradinifa de copii s. Gradiqte este amplasatd in

incinta institugiei);
- 17,0 mii lei, Centrului de tineret Cimiqlia, granturi curente primite de la

organizafiile internafionale (Reprezentanfa din Republica Moldova a Fundafiei

"TERRE DES HOMMES" Lausanne Elvefia), pentru amenajarea zonei

tineretului.



2. Se aprobl modificarea confinutului Anexei nr. l6 la Decizianr.06106 din 10.12.2020"

prin substituirea cifrei ,,2640,0" cu cifra ,,1395,0".

3. Se aprobA repartizarea mijloacelor financiare din soldul de miiloace baneqti al consiliului

raional, format in urma exerciliuluibugetar pe anul 2020.in suma de 1245,0 mii lei. dupa

cum urmeaza:
- 195,0 mii lei, pentru acordarea ajutorului material veteranilor de rdzboi. in confbrmitatc

cu Decizia Consiliului raional Cimiqlia nr.0l/08 din 16.03.2021cu privire la acordarea

aj utorului material veteranilor;
- 50,0 mii lei, intru contractarea experlilor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare

Socio-Economicd a raionului Cimiqlia pe perioada 2022-2026.
- 1000,0 mii lei, cota parte a Consiliului Raional Cimiqlia pentru implimentarca

proiectului ,,Modernizarea Azilului de b[trdni Ei invalizi din raionul Cimiqlia'".

4. Se aprob[ reorientarea alocafiilor bugetare de la o institulie la alta ;i de la o linie bugetard

la alta in cadrul aceleiaqi grupe funcfionale Fl,, Proteclie sociald", cheltuieli destinate

pentru reparafia acoperi;ului blocului de pe str.Alexandru cel Bun nr. 133. dupa cum

urmeaz[:

Denumirea

I ndicatori
Suma,
miilei

Grupa
func(ionall

FI-F3

Program
PI-PI

Activitate
P3

Clasificatie
economicl

Cod Eko (K2)

Direclia Asistenli SocialS qi Protectie

a Familiei
l09l 900 I 00005 3l + 149.6

Serviciul de ingrij ire social6 la

domiciliu
l0l2 90 t0 00268 2t -t49.6

5. Se aprobA repartizarea mijloacelor financiare din Componenta raionali, in sumd de 30'0

mii lei, IP Gimnaziului ,,$tefan cel Mare", s. Mihailovca, pentru iluminarea terenului de

fotbal.

6. A aproba, in redaclie noud, Anexa nr.l lb.. Calendarul ac{iunilor sportive" la decizia nr.

06106 din l0 decembrie 2020 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 in
lectura a doua" conform anexei.

Adrninistratorii de buget vor asigura:
- legalitatea utiliz[rii alocaliilor bugetare gi respectarea limitelor aprobate;
- dezagregarea bugetului imediat dupd aprobarea prezentei decizii, ce implica detalierea

aloca{iilor, resurselor pind la cel mai detaliat nivel al clasifica{iei bugetare. in sistemul
informalional de management financiar (SIMF).

Institutiile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura
legalitatea utilizarii alocaliilor bugetare Ei prezentarea in termene proxime (maximum o

luni), dup[ prirnirea mijloacelor financiare din contul bugetului raional. a confinndrii
utilizdrii rniiloacelor conform destinafiei, cu prezentarea documentelor.iustificativc.

Direcfia Finanfe va efectua remanierile in bugetul raional conform prevederilor prezentci

decizii.

7.

8.

9.



10. Controlul asupra executdrii
pregedintele raionului.

lL.Prezenta decizie se Publicd

prezentei decizii se atribuie 

in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la

cuno$tinta:

, - Direcfiei Finanfe Cimiglia;
- Direcfiei invd{Imint General Cimiglia;

,,- Direc{iei Asistenfd Sociali qi Protec{ie a Familiei;

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia Wy..Yy-[Al-9"q"q-i-mi-q[fu.m.d"'

Preqedintele ged

Contrasem
Secretarul cons



Anexu nr.1
la Decizia consiliului raional nr' 03/05 din 30'06'21

Anexa nr. I I b ta Decizia consiliului raional nr . 06/06 din I 0.1 2.2020

Calendarul ac{iunilor sPortive
mii lei

Nr.
d/o

Denumirea activittr{ii Responsabil
Perioada

desftrpurlrii
Suma

I Tenis de mas6, Sah, Dame DiG decembrie 9,0

2 Volei DIG martie 7,0

3 Starturi vesele DIG aprilie 5,0

4 Baschet DIG februarie 7,0

5 Turneul Cupa Guvernului la Fotbal DIG septembrie 3,5

6 Turneu republ ican lu rn,rL&tb3!-9'ug!!u" DIC ma 15

1 Ziua MondialS Olimpic6 "Atletism" DIG ma 7,0

8 Starturi vesele DIG septembrie 5,0

9 Turism DIG mar 6,0

Total
53,0

I "Ziua Vin6torului" Aparatul preged intel u i mal 10,0

2
Deiega.ea echipelor sportive (seniori) la

Campionatele R.Moldova gi Europene (Judo, fotbal,

box, karate-shotokan, lupe libere, s.a)

Aparatul pregedintelui
in decursul

anului
)1 <

3 Promovarea Ei suslinerea fotbalului in raion Aparatul pr";:4,n19]r, yara 150,0

Total
187,5

I
Cupa preqedintelui raionului Cimiglia. Totalizarea

sezonului fotbalistic
Sectia culturtr, tineret Si sport lanuane 9,0

2
Spartachiada sportivA raionalI pentru tineret

"Mdr[iqor-2021"

Autorittrfile publice locale de

nivelul I, Sectia culturtr'
tineret $i sport

martie 20,0

J
fu.r,e,ut raional la volei consacrat memoriei

antrenorului M.Stoianov

Sec(ia culturtr, tineret qi

sport, $coala sPortivtr
t/mal

4
Trr".rl taio"al de dame in memoria lui Corneliu

Rosca

Sectia cutturr, tinerer si sporr 
i 5 iulie 2,6

5 Cupa lndependenlei la minifotbal; Cupa veteranilor
Secfia culturtr, tineret qi sPort 27 august r0,0

6
Turneul raional de volei consacrat memoriei lui Ivan

Veverila

Comitetul Pentru
coordonarea, organizarea qi

monitorizarea activittrtilor
sPortive

octombrie 5,/.

ffiurui cimigria ra fotbar;cupa
/ 

| raionuluiCimiqlia

Sec(ia culturtr, tineret 9i

sport, Asocia(ia tinerilor
fotbaliqti Cimiqlia

mal-
octombrie

21,5

8 Cupa gi Super Cupa Consiliului Raional la fotbal
Secfia culturtr, tineret 9i

sport, Asociafia tinerilor
fotbalisti Cimiglia

octombrie'
noiembrie

10,0

9
Cupa Olimpicd, decernarea olimpicilor raionali Ei

nalionali (procurarea diplomelor, figurine, cupe)

Secfia cultur6, tineret
Si sport

decembrie 14,3

t0
AA*ttAti pentru tineret, mese rotunde, conferin{a

raionale, concursuri, divertismente dedicate Decadei

tineretului

Sectia cultur6, tineret

$i sport

noiembrie-
decembrie

6,0

il Cupa Toamna de Aur Sectia culturS. tineret fi sport noiembrie 10,0

12
O, gar-at"a 

^"tluni 
lor sportive dedicate bi I unaru I u i :

Ziua sportivului 9i MiEcdrii Olimpice
Sectia culturS, tineret $i sPort mal-lunle ?q

t3 Cupa satelor de primdvard la fotbal Sectia cultur[, tineret li sport aorilie-mai r0.0

14 SUPER-CUP A-2021 la fo1@|";;-.. Sec(ia cultur[. tineret $i sport noiembrie 6.5

l5 Sec(ia culturtr, tineret qi sPort august 5,0

rrtrt //:.Yf:tn ;'q{\ 138,9

rOTAI GENEfiAL f 379,4

,,4

7
/WSecretarul consiliu




