REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA
PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA
PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____ -d
din ___ __________ 2021
cu privire la modificarea deciziei 01-06 din 16.03.2021 „Cu
privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională„.
În conformitate cu:
- art.4, alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 208 /2015 privind clasificația bugetară;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setul
metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului;
-

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 862/2018 pentru modificarea Hotărârii de
Guvern nr. 868/2014 cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elev a
instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților
publice locale de nivelul al doilea.

Ținând cont de necesitățile instituțiilor, nota informativă prezentată de către
administraţiile IP GM „Tudor Strișcă” din satul Satul Nou, raionul Cimișlia, IP GM
”Sagaidac” din satul Sagaidac, raionul Cimișlia, Consiliul Raional Cimișlia
D E C I D E:
1. Se modifică decizia 01-06 din 16.03.2021 cu privire la repartizarea surselor
financiare din componenta raională, după cum urmează:
1.1 Instituția Publică Gimnaziul ”Tudor Strișcă”din satul Satul Nou, raionul
Cimișlia, suma de 160.0 mii lei după cum urmează:
-

1.0 mii lei - pentru achitarea gazelor naturale;

-

6.0 mii lei – pentru achitarea serviciilor; (verificarea metrologică a două contoare
electrice, evacuarea deșeurilor menajere din haznaua instituției, cursuri de formare
pentru operatorii la cazangeriei, analiza microbiologică a apei, deservirea tehnică a
utilajului de gaz, deservirea antiincendiară).
7.0 mii lei – plata pentru acordarea concediilor medicale.
18730 mii lei – pentru procurarea și instalarea unui perete despărțitor din PVC.
20.0 mii lei – procurarea 2 calculatoare pentru desfășurarea orelor de informatică.

-

-

-

88 270 mii lei – pentru procurarea 17 dulapuri în 9 săli de clasă, 4 table școlare
pentru învățământul primar, 22 de jaluzele pentru 3 săli de clasă, cabinetul metodic
și ospătărie.
10.0 mii lei pentru procurarea materialelor de construcție pentru reparația podului la
galerie.
1.2 Instituția Publică Gimnaziul ”Sagaidac”din satul Sagaidac, raionul Cimișlia,
suma de 45.0 mii lei după cum urmează:
- 18.0 mii lei – pentru achitarea gazelor naturale.
- 27.0 mii lei - procurarea materialelor de construcție.

2. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua modificările în bugetul raional conform prezentei
decizii cu respectarea legislației în vigoare.
3. Direcţia Învăţământ General Cimișlia va monitoriza utilizarea surselor financiare
conform destinaţiei.
4. Executorii secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinaţiei din
prezenta decizie.
5. Prezenta decizie se include în Registrul de Stat al actelor locale și se aduce la
cunoștință:
- Dlui Vadim Torgai, vicepreședintele raionului Cimișlia;
- Dnei Olesea Răcilă, Șef Direcția Finanțe Cimișlia;
– Dlui Vasile Surdu, Șef Direcția Învățământ Cimișlia;
Președintele ședinței

______________

Contrasemnează:
Secretarul consiliului

Gheorghe Netedu

Coordonat:
Președintele raionului

Mihail Olărescu

Avizat:
Vicepreședintele raionului

Vadim Torgai

Secretarul consiliului

Gheorghe Netedu

Șef, Direcția Finanțe Cimișlia
Șef, Secția Administrație Publică

Olesea Răcilă
Mariana Vasluian

Proiect elaborat:
Șef, Direcția Învățământ General Cimișlia

Vasile Surdu

Notă informativă
la proiectul deciziei nr.

/

din_________________ 2021.

Cu privire la modificarea deciziei 01-16 din 16.03.2021 Cu
privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională.
Ținând cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea și utilizarea
mijloacelor financiare din componenta unității administrativ teritoriale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 Anexa nr.2, pentru buna pregătire
a instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2021-2022, conform deciziei
Consiliului Raional Cimișlia nr.01-06 din 16.03.2021 au fost alocate surse financiare
din componenta raională după cum urmează:
I.

IP GM ”Tudor Strișcă” din satul Satul Nou, raionul Cimișlia în sumă de 500.0
mii lei. Ca urmare a procesului de achiziții publice efectuate de către Instituția
Publică Gimnaziul ”Tudor Strișcă„ din satul Satul Nou valoarea lucrărilor de
schimbare a acoperișului la Blocul A2 și galeria instituției a constituit suma de
340.0 mii lei.

Direcția Instituției Publice Gimnaziul ”Tudor Strișcă„ din satul Satul Nou,
raionul Cimișlia prin demersul nr. 37 din 16 august 2021, solicită acordul Consiliului
raional Cimișlia de a permite folosirea sumei rămase de 160.0 lei să fie valorificată
pentru:
-

-

-

II.

1.0 mii lei, pentru achitarea gazelor naturale;
6.0 mii lei – pentru achitarea serviciilor; (verificarea metrologică a două contoare
electrice, evacuarea deșeurilor menajere din haznaua instituției, cursuri de formare
pentru operatorii la cazangeriei, analiza microbiologică a apei, deservirea tehnică a
utilajului de gaz, deservirea antiincendiară).
7.0 mii lei – plata pentru acordarea concediilor medicale.
18730 mii lei – pentru procurarea și instalarea unui perete despărțitor din PVC.
20.0 mii lei – procurarea 2 calculatoare pentru desfășurarea orelor de informatică.
88 270 mii lei – pentru procurarea 17 dulapuri în 9 săli de clasă, 4 table școlare
pentru învățământul primar, 22 de jaluzele pentru 3 săli de clasă, cabinetul metodic
și ospătărie.
10.0 mii lei pentru procurarea materialelor de construcție pentru reparația podului la
galerie.
IP GM ”Sagaidac” din satul Sagaidac, raionul Cimișlia au fost alocate surse
financiare din componenta raională în sumă de 370.0 mii lei. Ca urmare a
procesului de achiziții publice efectuate de către Instituția Publică Gimnaziul
”Sagaidac„ din satul Sagaidac valoarea lucrărilor de reparație capitală a
cabinetului de informatică, schimbarea ușilor a constituit suma de 325.0 mii lei.

Direcția Instituției Publice Gimnaziul ”Sagaidac„ din satul Sagaidac, raionul
Cimișlia prin demersul nr. 310 din 19 august 2021, solicită acordul Consiliului raional
Cimișlia de a permite folosirea sumei rămase de 45.0 mii lei să fie valorificată pentru:

- 18.0 mii lei – pentru achitarea gazului natural.
- 27.0 mii lei procurarea materialelor de construcție.

Direcția Învățământ General Cimișlia susține și solicită Consiliul Raional de a aproba
pozitiv proiectul de decizie.

Șef
Direcției Învățământ General Cimișlia

Vasile Surdu

