
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  Nr. 06  / S0

cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional nr. 01/06 din 16.03.2021 cu 

privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională

In conformitate cu:

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

- fcegea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;

- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;

- Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 208 /2015 privind clasificaţia bugetară;

- Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setul metodologic 

privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;

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

privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi 

secundar general din şubordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;

- pct. 5, alin. (1') din Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare 

din componenta unităţii-administrativ-teritoriale, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor 

de învăţământ primar şi secundar general din şubordinea autorităţilor publice de nivelul al 

doilea;

- Decizia consiliului raional nr. 11/08 din 09.12.2011 privind aprobarea Regulamentului 

privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional.

Având în vedere prevederile pct.5 alin. ( I 1) din Regulamentul privind repartizarea 

şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii-administrativ-teritoriale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard 

per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din şubordinea autorităţilor 

publice de nivelul al doilea, Consiliul Raional Cimişlia

1. Se aprobă modificarea pct. 2 din Decizia consiliului raional nr. 01/06 din 16.03.2021 cu 

privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională, după cum urmează:

a) Se înlocuieşte propoziţia

- „550.0 mii lei, IP Gimnaziul Porumbrei din satul Porumbrei, pentru gazificarea

cazangeriei instituţiei” 

cu propoziţia

D E C I D E :



- „497,7 mii lei, IP Gimnaziul Penumbrei din satul Porumbrei, 410.0 mii lei pentru

gazificarea cazangeriei instituţiei, 87,7 mii lei cheltuieli de întreţinere a 

instituţiei” .
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2. Se distribuie din componenta raională suma de 52,3 mii lei pentru compensarea 

cheltuielilor de transport cadrelor didactice pentru lunile septembrie -  decembrie 

2021, după cum urmează:

- 12157,00 lei, IP LT „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia;

- 12592, 00 lei, IP LT „Ion Creangă” din oraşul Cimişlia;

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

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

- 346,00 lei, IP GM „Tudor Strişcă” din satul Satul Nou;

- 14602,00 lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni;

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

- 403,00 lei, IP GM Troiţcoe din satul Troiţcoe;

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

* 2477,00 lei, IP GM Grădişte, din satul Grădişte;

1095,00 lei, IP GM Cenac, din satul Cenac;

- 2018,00 lei, IP GM „Alexandr Puşkin” din oraşul Cimişlia.

3. Direcţia Finanţe Cimişlia va efectua modificările în bugetul raional conform prezentei 

decizii cu respectarea legislaţiei în vigoare.

4. Direcţia învăţământ General Cimişlia va monitoriza utilizarea surselor financiare

conform destinaţiei.
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5. Executorii secundari de buget vor utiliza sursele alocate conform destinaţiei din prezenta 

decizie.

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedintele 

raionului.

7. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă 

în copie:

- Dlui Vădim Torgai, vicepreşedinte al raionului;

- Direcţiei Finanţe Cimişlia;

- Direcţiei învăţământ General Cimişlia;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat:

Vicepreşedinte al raionului 

Secretând consiliului 

Şef, Direcţia Finanţe Cimişlia 

Şef, Secţia Administraţie Publică

Gheorghe Netedu

Mihail Olărescu

Vădim Torgai 

Gheorghe Netedu 

Olesea Răcilă 

Mariana Vasluian

http://www.raioncimislia.md


Specialist principal. Serviciul Juridic 

Proiect elaborat:

Şef, Direcţia învăţământ General Cimişlia

Viorica Ciuntu

Vasile Surdu

Notă informativă

la proiectul de decizie nr. / d in____________2021

privind modificarea Deciziei consiliul raional 01/06 din 16.03.2021

cu privire Ia repartizarea surselor financiare din componenta raională

Ţinând cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea şi utilizarea 

mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ teritoriale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 868/2014, Anexa nr.2, pentru buna pregătire a instituţiilor de 

învăţământ către noul an şcolar 2021 - 2022, conform deciziei consiliului raional nr. 01/06 

din 16.03.2021 au fost alocate surse financiare din componenta raională Instituţiei Publice 

Gimnaziul Porumbrei din comuna Porumbrei, raionul Cimişlia conform decizie consiliului 

raional nr. 01/06 din 16.03.221 s-a repartizat suma de în sumă de 550.0 mii lei, pentru 

gazificarea cazangeriei. Ca urmare a procesului de achiziţii publice efectuate de către 

Instituţia Publică Gimnaziul Porumbrei din comuna Porumbrei valoarea lucrărilor de 

gazificare a cazangeriei a constituit suma de 410.0 mii lei. Direcţia Instituţiei Publice 

Gimnaziul Porumbrei din comuna Porumbrei, raionul Cimişlia prin demersul nr. 37 din 

08.11.2021, solicită acordul Consiliului Raional Cimişlia de a permite folosirea sumei 

rămase de 87,7 mii lei să fie valorificată pentru cheltuieli de întreţinere a instituţiei.

Ţinând cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea şi utilizarea 

mijloacelor financiare din componenta unităţilor 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 

direcţionează pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru 

deplasarea în instituţiile de învăţământ din altă localitate decât cea de reşedinţă pe distanţe 

ce depăşesc 2 km în scopul desfăşurării activităţii didactice.

In adresa Direcţiei învăţământ General Cimişlia a Consiliului raional Cimişlia au 

parvenit demersuri de la instituţiile de învăţământ din raion, prin care managerii şcolari 

solicită alocarea surselor financiare pentru compensarea cheltuielilor de transport a 

cadrelor didactice pentru deplasarea în instituţiile de învăţământ din altă localitate decât 

cea de reşedinţă pe distanţă ce depăşeşte 2 km în scopul desfăşurării activităţii didactice, 

dup cum urmează:

- 12157,00 lei, IP LT „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia;

12592, 00 lei, IP LT „Ion Creangă” din oraşul Cimişlia;

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

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

- 346,00 lei, IP GM „Tudor Strişcă” din satul Satul Nou;

- 14602,00 lei, IP LIS Lipoveni din satul Lipoveni;

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

- 403,00 lei, IP GM Troiţcoe din satul Troiţcoe;

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

- 2477,00 lei, IP GM Grădişte, din satul Grădişte;

- 1095,00 lei, IP GM Cenac, din satul Cenac;

- 2018,00 lei, IP GM „Alexandr Puşkin” din oraşul Cimişlia.



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

prezentul proiect de decizie după cum urmează:

- 87672,00 lei, IP GM Porumbrei din satul Porumbrei, cheltuieli de întreţinere a

instituţiei;

52328,00 lei, compensarea cheltuielilor de transport personalului didactic din raion. 

Direcţia învăţământ General Cimişlia susţine şi solicită Consiliului Raional Cimişlia 

de a adopta pozitiv proiectul de decizie.

A

Şef, Direcţia învăţământ General Cimişlia Vasile Surdu
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