
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE Nr. 05/04

din 28 septembrie 2021

cu privire la modificarea Deciziei consiliul raional 01/06 din 16.03.2021 cu privire 
la repartizarea surselor financiare din componenta raionala

in conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administratia publica locala;
- Legea nr. 397/2003 privind finantele publice locale;
- Legea nr. 181/2014 finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale;
- Ordinul Ministrului Finantelor nr. 208 /2015 privind clasificatia bugetara;
- Ordinul Ministrului Finantelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setul metodologic 
privind elaborarea, aprobarea §i modificarea bugetului;
- Hotararea Guvernului nr. 862/2018 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 868/2014 
privind fmantarea in baza de cost standard per elev a institutiilor de invatamant primar si 
secundar general dm subordinea autoritatilor publice locale de nivelul al doilea;
- Regulamentul privind licitatiile cu strigare si cu reducere aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 136/2009.

Tinand cont de necesitatile institutiilor, notele informative prezentate de catre 
administratiile din Institutia Publica Gimnaziul „Tudor Stri$ca” din satul Satul Nou, raionul 
Cimi§lia, Institutia Publica Gimnaziul Sagaidac dm satul Sagaidac, Institutia Publica 
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din satul lalpujeni, Institutia Publica Gimnaziul „Sergiu 
Coipan” din satul Selemet, raionul Cimislia, Consiliul Raional Cimi§lia

I. Se aproba modificarea pct. 2 din Decizia consiliului raional nr. 01/06 din 16.03.2021 cu 
privire la repartizarea surselor financiare din componenta raionala, dupa cum urmeaza:

a) Se mlocuieste propozitia
- „439,0 mii lei, IP Gimnaziul Sagaidac din satul Sagaidac, pentru gazificarea 

ospatariei (69 mii lei) si reparatia etajului trei a institutiei (370 mii lei)”
cu propozitia

- „412,1 mii lei, IP Gimnaziul Sagaidac din satul Sagaidac, inlusiv, (69,0 mii lei) 
pentru gazificarea ospatariei, (270,1 mii lei) reparatia etajului trei a institutiei. 
(12,0 mii lei), cheltuieli de intretinere a institutiei, (61,0 mii lei), pentru 
schimbarea retelei electrice in cabinetui de informatica”.

b) Se inlocuieste propozitia
- „500,0 mii lei, IP Gimnaziul „Tudor Stri§ca” din satul Satul Nou. pentru

schimbarea acoperi§ului la Blocul A2 si la galeria institutiei”



cu propozitia
• „376,9 mii lei, IP Gimnaziul „Tudor Stri^ca” din satul Satul Nou, inlusiv (340.0 

mii lei) pentru schimbarea acoperi§ului la Blocul A2 §i la galeria institutiei, (36.9 
mii lei) pentru cheltuieli de intretinere a institutiei”.

c) Seinlocuie^te propozitia
- „320,0 mii lei, IP GM „Dimitrie Cantemir” din satul lalpugeni, pentru procurarea

schimbarea a 20 de calorifere (90 mii de lei), constructia terenului de fotbal 
(150,0 mii lei), a blocurilor sanitare a salii de sport (80 mii lei)”

cu propozitia
- „515,0 mii lei, IP GM „Dimitrie Cantemir,, din satul lalpugeni, pentru procurarea

schimbarea a 20 de calorifere (90 mii lei), constructia terenului de fotbal (345.0 
mii lei), a blocurilor sanitare a salii de sport (80 mii lei)”.

d) Se inlocuie§te propozitia
- „120,0 mii lei, IP GM „Stefan Cel Mare,, din satul Mihailovca, pentru finisarea

amenajarii teritoriului prin aplicarea pavajului §i constructia terenului de fotbal” 
cu propozitia

- „285,0 mii lei, IP GM §tefan Cel Mare din satul Mihailovca, pentru finisarea
amenajarii teritoriului prin aplicarea pavajului si constructia terenului de fotbal

e) Se mlocuie^te propozitia
- „165,0 mii lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet, pentru schimbarea retelei

electrice la etajul I a institutiei”
cu propozitia

- „282,0 mii lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet, pentru schimbarea retelei
electrice la etajul 1 a institutiei, (117.0 mii lei, pentru schimbarea 
transformatorului de distributie electrica)”.

f) Se inlocuie§te propozitia
- „800,0 mii lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni, pentru constructia 

stadionului/complexului sportiv al liceului”
cu propozitia

- „683,0 mii lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni, pentru constructia
stadionului/complexului sportiv al liceului”.

g) Se inlocuie§te propozitia
- „281,0 mii lei, IP GM „Alexandru Pupkin” din raionul Cimislia, IP GM Porumbrei

din satul Porumbrei, pentru suplinirea deficitului bugetar”
cu propozitia

- „251,0 mii lei, IP GM „Alexandru Pupkin” din raionul Cimislia, IP GM Porumbrei
din satul Porumbrei, pentru suplinirea deficitului bugetar”.

h) Se exclude propozitia
- „180,0 mii lei IP GM Batir din satul Batir, pentru pavarea terenului din curtea

institutiei”

2. Directia Finante Cimislia va efectua modificarile in bugetui raional conform prezentei 
decizii cu respectarea legislatiei in vigoare.



3. Direcpa Invatamant General Cimislia va monitoriza utilizarea surselor financiare 
conform destinatiei.

4. Executorii secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinatiei din prezenta 
decizie.

5. Controlul executarii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olarescu, pre§edintele 
raionului.

6. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale si se aduce la cuno^tinta:
- Dlui Vadim Torgai, vicepresedinte al raionului;
- Directiei Finante Cimislia;
- Directiei Invatamant General Cimislia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimislia .www.raioncimislia.md

Presedintele sedinfg^^

Contrasemneaz
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Dumitru Dvorniciuc

Gheorghe Metedu

http://www.raioncimislia.md

