
 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
PROIECT 

D E C I Z I E  Nr.__/__ 
                                                                                                                                          

din _______________2021 
cu privire la compensarea cheltuielilor de transport personalului didactic 

 
   În conformitate cu: 

- art. 1, 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 finanțele publice locale;  

- Legea nr. 181/2014 finațelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;  

- Ordinul Ministerului Finanțelor al RM nr. 208/2015 privind clasificarea bugetar; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor al RM nr. 209/2015 setul metodologic privind  

elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului;  

- Hotărârea Guvernului RM nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard 

per elev a instituliilor de învățământ primar și secundar general din subordinea 

autoritaților publice locale de nivelul al doilea; 

- Hotărârea Guvernului RM nr. 862/2018 pentru modificarea HG nr. 868/2014 

privind 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 pentru organizarea bunei funcționări a instituțiilor de 

învățământ general din raionul Cimișlia, Consiliul raional Cimișlia. 

 

 

D E C I D E: 

 
1. Se distribuie din componenta raională suma de 56024,32 lei pentru compensarea 

cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru lunele septembrie – decembrie 

2021, după cum urmează: 

- 12156,80 lei, IP LT „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia;  

- 12592, 00 lei, IP LT „Ion Creangă” din orașul Cimișlia; 

- 1152,00 lei, IP LT Hyperion din satul Gura Galbenei; 

- 1692,00 lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet; 

- 345,60 lei, IP GM „Tudor Strișcă„ din satul Satul Nou; 

- 14601,60 lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni; 

- 2851,20 lei, IP CRCCA din orașul Cimișlia; 

- 3266,00 lei, IP ȘP-GR „Liuba Dimitriu„ din satul Ciucur-Mingir; 

- 403,20  lei, IP GM Troițcoe din satul Troiețcoe; 

-  846,00 lei, IP Școala Sportivă Cimișlia;  

- 528,00 lei, IP GM Hîrtop, din satul Hîrtop; 

- 2476,80 lei, IP GM Gradiște, din satul Gradiște; 



- 1095,12 lei, IP GM Cenac, din satul Cenac; 

- 2018,00 lei, IP GM „Alexandr Pușkin” din orașul Cimișlia. 

 

2. Direcția Învățământ General Cimișlia va monitoriza utilizarea surselor financiare 

conform destinației. 

3. Executorii principali și secundari de buget vor utiliza sursele financiare alocate 

conform destinației din prezenta decizie. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Mihail  

Olărescu, președinte al raionului.. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință: 

- Vicepreședintelui raionului; 

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Direcției Învățământ General Cimișlia; 

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

 

Preşedintele şedinţei   

 Contrasemnează: 

Secretarul consiliului         Netedu Gheorghe   

 

 
Coordonat: 

Președinte al raionului                                                                                                 Mihail Olărescu 

 

Avizat de:                                             

Vicepreședinte al raionului                                                                                          Vadim Torgai 

 
Secretarul Consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu  

 

Șef al Direcției Finanțe                                                                                                 Răcilă Olesea 
 

Șef, Secţie Administraţie Publică                                                                                  Mariana Vasluian 

 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                            Viorica Ciuntu  
                                         

Proiect inițiat de:  

Șef, Direcţia Învăţământ General Cimișlia                                                                    Vasile Surdu 

   

 

 
Anexa  

                                                                                    la Decizia consiliului raional  

                                                                                      Nr. __/__  din _______2021 

 

  

Notă informativă 

cu privire la compensarea cheltuielilor de transport personalului didactic 

 

Ținând cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea și utilizarea 

mijloacelor financiare din componenta unităților administrativ teritoriale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08  octombrie 2014 anexa nr. 2, Hotărârea Guvernului 

nr. 868 din 05 octombrie 2018 cu privire la mijloacele financiare din componentă se 

direcționează pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru 

http://www.raioncimislia.md/


deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință pe distanțe 

ce depășesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice. 

În adresa Direcției Învățământ General Cimișlia a Consiliului raional Cimișlia au 

parvenit demersuri de la instituțiile de învățământ din raion, prin care managerii școlari 

solicită alocarea surselor financiare pentru compensarea cheltuielilor de transport a 

cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât 

cea de reședință pe distanță ce depășește 2 km în scopul desfășurării activității didactice, 

dup cum urmează: 

- 12156,80 lei, IP LT „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia;  

- 12592, 00 lei, IP LT „Ion Creangă” din orașul Cimișlia; 

- 1152,00 lei, IP LT Hyperion din satul Gura Galbenei; 

- 1692,00 lei, IP GM „Sergiu Coipan” din satul Selemet; 

- 345,60 lei, IP GM „Tudor Strișcă„ din satul Satul Nou; 

- 14601,60 lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni; 

- 2851,20 lei, IP CRCCA din orașul Cimișlia; 

- 3266,00 lei, IP ȘP-GR „Liuba Dimitriu„ din satul Ciucur-Mingir; 

- 403,20  lei, IP GM Troițcoe din satul Troiețcoe; 

- 846,00 lei, IP Școala Sportivă Cimișlia;  

- 528,00 lei, IP GM Hîrtop, din satul Hîrtop; 

- 2476,80 lei, IP GM Gradiște, din satul Gradiște; 

- 1095,12 lei, IP GM Cenac, din satul Cenac; 

- 2018,00 lei, IP GM „Alexandr Pușkin” din orașul Cimișlia. 

 

Ca urmare a celor expuse, se propune consiliului raional, spre examinare și adoptare 

prezentul proiect de decizie privind compensarea cheltuielilor de transport personalului 

didactic în sumă de 54006,32 lei. 

 

 

 

Șef, Direcția Învățământ General Cimișlia     Vasile SURDU                                              
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