
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
PROIECT 

D E C I Z I E  Nr.___/___            
din ___ _____________  2021 

 
cu privire la modificarea bugetului raional aprobat 

 pentru anul 2021 

 

În 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;  

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

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

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasificaţia 

bugetară;  

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea 

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;  

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

bugetului raional pentru anul 2021 în lectura a doua, 

 Consiliul raional Cimişlia 

 

D E C I D E: 
 

1. Se aprobă majorarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 

3,13 mii lei, inclusiv: 

- 1,14 mii lei, Gimnaziului Troițcoe, s. Troițcoe, venituri acumulate de la realizarea 

fierului uzat în urma casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe și direcționate 

pentru cheltuieli curente;  

- 1,99 mii lei, Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, s. Lipoveni, venituri de la 

realizarea recipientelor din sticlă (borcane), direcționate pentru cheltuieli curente; 

2. Se aprobă limitele plafoanelor stabilite pentru serviciile sociale incluse în pachetul 

minim de servicii sociale, finanțate din contul Fondului de Susținere a Populației, în 

legătură cu majorarea finanțării pentru Serviciul social „Asistență Personală” în sumă 

de 438,6 mii lei, după cum urmează: 

Denumire Suma, mii lei 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii 244,6 

Serviciul social „Asistență Personală” 3077,6 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate 
198,6 

TOTAL 3520,8 

3. Se aprobă, în redacție nouă, anexa nr. 8 la decizia nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 

“Efectivul-limită a statelor de personal pe instituțiile finanțate din bugetul raional 

pentru anul 2021”, în legătură cu majorarea efectivului de personal cu 22,0 unități, 

pentru Serviciul social „Asistență Personală”, începînd cu 01 noiembrie 2021 pînă la 

31 decembrie 2021, conform anexei. 



4. Se aprobă redistribuirea alocațiilor bugetare în cadrul aceluiași program P1P2 

„Dezvoltarea culturii”, de la un cod economic la altul, în sumă de 90,1 mii lei, pentru 

elaborarea cărții de vizită a raionului Cimișlia. 

5. Se aprobă distribuirea mijloacelor financiare din contul transferului cu destinație 

specială pentru învățămînt, nedistribuit, în mărime de 4,0 mii lei, Școlii primare-

grădiniță Codreni, s. Codreni, în scopul asigurării alimentării elevilor, în legătură 

cu majorarea numărului de elevi începînd cu 01 septembrie 2021. 
6. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare în cadrul aceleiași grupe funcționale 

F1„Învățămînt” și de la o  instituției la alta, în sumă de 180,0 mii lei, de la Centrul 

raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Cimișlia cu redirecționare către Școala 

de arte or. Cimișlia, în scopul acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2021. 

7. Administratorii de buget vor asigura: 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

- dezagregarea bugetului imediat după aprobarea prezentei decizii, ce implică 

detalierea alocaţiilor, resurselor pînă la cel mai detaliat nivel al clasificaţiei 

bugetare, în sistemul informaţional de management financiar (SIMF). 

8. Instituțiile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura 

legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare și prezentarea în termene proxime (maximum 

o lună), după primirea mijloacelor financiare din contul bugetului raional, a 

confirmării utilizării mijloacelor conform destinației, cu prezentarea documentelor 

justificative. 

9. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua remanierile în bugetul raional conform 

prevederilor prezentei decizii. 

10. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

președintele raionului. 

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

cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Serviciului Contabilitate; 

- Direcției Învățămînt General Cimișlia; 

- Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia; 

- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din  raionul Cimișlia; 

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md 

 

Preşedintele şedinţei                                                      __________________  

 

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   

 
Coordonat: 

Preşedintele raionului          Mihail Olărescu  

 

Avizat: 

Secretarul consiliului          Gheorghe Netedu  

Șef, Secția Administrație Publică        Mariana Vasluianu 

 

Proiect elaborat de: 

Șef, Direcţia Finanţe Cimișlia        Olesea Răcilă  

  

http://www.raioncimislia.md/


 
 

 Anexa nr. 2 
 

 la decizia Consiliului Raional 
 

 nr. ____/  0____  din __. 11.2021  
 

 Anexa nr. 8 
 

 la decizia Consiliului Raional 
 

 nr. 06 /06 din  10.12.2021 

Efectivul-limită a statelor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul raional Cimişlia 

pentru anul 2021 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Cod            

Org1/ 

Org2 

Efectivul 

de 

personal, 

unităţi 

Bugetarea 

sensibilă la gen 

(angajați) 

Femei Bărbați 

1 TOTAL   1273,48 844 332 

2 Consiliul Raional 1240 62,75 29 23 

3 Aparatul Preşedintelui Raionului 14349 33,75 12 15 

4 Direcţia Finanţe 14356 14,0 13 1 

5 Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor 14350 5,0 3 2 

6 Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare 14351 5,0 1 2 

7 Direcţia Dezvoltare Teritorială 14352 5,0 0 3 

8 Secţia Cultură, Tineret şi Sport 2320 70,63 34 26 

9 
Aparatul administrativ Secţia Cultură, Tineret şi 

Sport  
04063 6,0 4 2 

10 
Orchestra de muzică populară „Rapsozii” 

Cimişlia 
09509 2,0 1 1 

11 Orchestra „Fanfara” Cimişlia 09510 2,0 0 2 

12 Şcoala de arte Cimişlia 10399 48,63 23 15 

13 Ansamblul de dans „La izvor” Cimişlia 12574 2,0 1 1 

14 
Formaţia folclorică ”Busuioc moldovenesc” 

Ialpujeni 
12575 2,0 1 1 

15 Muzeul de istorie, etnografie şi artă Cimişlia 14357 6,0 2 4 

16 Centru raional de tineret Cimișlia 14359 2,0 2 0 

17 Direcţia Învăţămînt General 2242 883,60 590 238 

18 
Aparatul administrativ al Direcţiei Învăţămînt 

General 
03985 28,00 15 8 

19 Transportarea elevilor 03985 19,00 0 19 

20 Şcoala sportivă Cimişlia 15236 33,97 7 21 

21 
Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi 

Adolescenţilor Cimişlia 
15234 33,50 32 11 

22 
Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților „Izvoraş” din s.Zloţi 
12281 5,00 0 5 

23 Serviciu de asistenţă psihopedagogică 14370 9,00 8 0 

24 Liceul teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimişlia 14405 108,60 70 19 

25 Liceul teoretic „Hyperion” s. Gura-Galbenei 14411 65,33 45 16 

26 Liceul internat cu profil sportiv s. Lipoveni 14415 66,50 42 20 

27 Liceul teoretic „Ion Creangă” or.Cimişlia 14441 108,29 64 30 

28 Gimnaziul „Alexandr Puşkin” or. Cimişlia 14408 27,97 20 7 



29 Gimnaziul „Sergiu Coipan” s. Selemet 14410 32,00 19 6 

30 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” s. Mihailovca 14412 33,03 26 6 

31 Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” s.Ialpujeni 14416 22,81 17 4 

32 Gimnaziul Porumbrei s. Porumbrei 14418 28,84 27 5 

33 Gimnaziul Cenac s. Cenac 14419 28,61 21 8 

34 Gimnaziul Hîrtop s. Hîrtop 14420 32,24 23 8 

35 Gimnaziul Sagaidac s. Sagaidac 14421 29,33 25 4 

36 Gimnaziul Gradişte s. Gradiște 14423 31,16 24 6 

37 Gimnaziul „Constantin Stere” s. Javgur 14424 23,79 17 7 

38 Gimnaziul Batîr s. Batîr 14425 30,59 27 6 

39 Gimnaziul Troiţcoe s. Troițcoe 14426 24,53 17 6 

40 Gimnaziul „Tudor Strişcă” s. Satul-Nou 14427 29,22 22 8 

41 
Școala primară-grădiniță „Liuba Dimitriu” s. 

Ciucur-Mingir 
16029 20,65 15 4 

42 Şcoala primară-grădiniţă Codreni s. Codreni 15235 11,64 7 4 

43 
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei 
2265 256,5 191 45 

44 
Aparatul administrativ al Direcţiei Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Familiei 
14446 15,5 13 3 

45 Casa de copii de tip familial 14464 2,0 2 0 

46 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 14465 41,0 37 4 

47 Centrul de Protecție a Copilului și a Familiei 14466 6,0 5 1 

48 Serviciul asistenţă social comunitară 14467 28,0 26 2 

49 Serviciul de protezare şi ortopedie 14468 1,0 1 0 

50 Serviciul asistenţă parentală profesionistă 14469 16,0 15 1 

51 Serviciul social ”Asistenţă Personală” 14470 109,5 84 24 

52 Serviciul social „Echipa mobilă” 14471 4,0 3 1 

53 
Centrul de plasament temporar pentru persoanele 

în situații de risc 
15186 4,5 1 4 

54 
Centru de plasament pentru copiii separați de 

părinți 
14446 4,0 4 0 

55 Serviciul social „Respiro” 14472 7,0 6 1 

56 Azilul de bătrîni și invalizi din raionul Cimişlia 14474 18,0 14 4 
 

     
 

     

Secretarul consiliului                                                 Netedu Gheorghe                                
 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2021 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2021 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

    Direcția Finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

Venituri acumulate de la realizarea fierului uzat (1,14 mii lei, Gimnaziului Troițcoe, s. 

Troițcoe) și  venituri de la realizarea recipientelor din sticlă (borcane) (1,99 mii lei, Liceul 

internat cu profil sportiv Lipoveni, s. Lipoveni), direcționate pentru cheltuieli curente ale 

instituțiilor. 

Transferuri din Fondul de susținere a populației pentru Serviciul social „Asistență 

Personală”, inclus în pachetul minim de servicii sociale, în sumă de 438,6 mii lei, destinate 

pentru salarizarea a 22,0 unități de asistenți personali, calcul efectuat pentru 4  luni, suma 

neutilizată în anul curent va putea fi utilizată în anul viitor exclusiv în același scop. Ca 

urmare, se modifică anexa nr. 8 la decizia nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 “Efectivul-

limită a statelor de personal pe instituțiile finanțate din bugetul raional pentru anul 2021”, 

începînd cu 01 noiembrie pînă la 31 decembrie 2021, conform anexei.  

Distribuirea mijloacelor din contul transferului cu destinație specială pentru 

învățămînt, în mărime de 4,0 mii lei, pentru Școala primară-grădiniță Codreni, s. Codreni, 

în scopul asigurării alimentării elevilor, în legătură cu majorarea numărului de elevi 

începînd cu 01 septembrie 2021. Transfer nedistribuit în urma economiilor formate în 

legătură cu diferența numărului de elevi luați în calcul de către Ministerul Finanțelor 

(septembrie 2019) și distribuit în bugetele instituțiilor conform numărului real atestat la 

01 septembrie 2020.  

Necesitatea elaborării cărții de vizită a raionului Cimișlia (90,1 mii lei). Acoperirea 

deficitului bugetar pentru anul 2021 al Școlii de arte or. Cimișlia (180,0 mii lei) cu 

redirecționare de la Centrul raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Cimișlia. 

Informativ: soldul disponibil înregistrat la 31.12.2020 constituie 8913,10 mii lei, dintre 

care au fost votate în ședința din 10.12.2020 – pentru proiectul locuințe sociale – 3200,0 

mii lei, servicii inovative a Incubatorului de Afaceri - 1823,5 mii lei, construcția Centrului 

Sportiv Regional Polivalent – 2000,0 mii lei, bugetul inițiativelor civice – 200,0 mii lei, 

176,0 mii lei – activități culturale și sportive.  

Prin deciziile nr. 01/03 din 16.03.2021, nr. 03/05 din 30.06.2021 și nr. 05/02 din 

28.09.2021 au fost distribuite/redirecționate mijloacele financiare din soldul disponibil. 

Soldul a fost repartizat totalmente. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul deciziei constă în majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli cu 

441,73 mii lei, cheltuieli de personal pentru Serviciul social „Asistență Personală” și 

cheltuieli curente a instituțiilor de învățămînt nominalizate în proiectul de decizie. 

Acoperirea deficitului bugetar pentru anul 2021 și elaborare cărții de vizită a raionului 

Cimișlia. 

5. Fundamentarea economico-financiară 



Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii, toate sursele financiare sînt prevăzute în 

bugetul raional, alocate din contul bugetului de stat, acumulate. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului raional 

pentru anul 2021 și toate modificările corespund cu prevederile Legii nr. 397 din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

8. Constatările altor expertize 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și 

se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

 

Şef Direcţie Finanţe       Olesea Răcilă 

http://www.raioncimislia.md/






REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

Sec(ia Culturi Tineret qi Sport

MD-4101, or. Cimiglia, Bd. gtefan cel Mare, 12. Tel. +373 24I22649, fax. +373 24126276
www.raioncimislia.md e-mail: cultura.cimislia@g

Pregedintele raionului Cimiglia

De la geful Secliei Culturd
Tineret 9i Sport

Demers

Seclia Culturd Tineret gi Sport Cimiqlia prinprezenta, solicitd respectuos
finantarea addugdtoare in suma totald de 180000 lei pentru Scoala de Arte pentru
acoperirea deficitului bugetar la articolele de salarizare-160000 lei si pentru
servicii de locatiune suma de 20000 lei.

Calcule confirmative se anexeaza in anexa num.1

Sef Sectia Cultura ti Cojocaru Iulia
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REPUBLICA MOLDOVA

M inisterul Ed ucaliei, CulturiigiCercetdrii

Direclia invdtrdm6nt General Cimiglia

lnstitufia Publici gcoala primard-Grddinila codreni

MD - 7718, r. cinrigria, coclreni ; Ter.rfax024rg374s e-mair: codreni@gmair.com

Nr.04

PreEedintelui
consiliului raionai Cimiqlia

dlui Mihai Oldrescu

DEMIiRS

in legitura cu majorarea numdrului de elevi in clasele I-IV se atesta
insuficientu.l? cheltuieli pentru alimentarea elevilor asigurali cu micul clejun.I. scopul dat IP $coala primara-gradinild codreni, intervine c6tre
r)unmeavoastrd cu rugdmintea de a tte aloca mijloace financiare pentru procurarea
produselor alimentare.

(natmdru deelevilq0l.0l.202l-T,euplecat2elevi,auvenit tncl.L-B,totalla
01.09.20 t- l3 elevi, inrezultat 6 etevix 79 zilex 10,80:5lI9,20lei)

in legdtrrrd cu economiile formate la capitolul ,,alimentatie,,, care sunt
nesimnificative, sunla necesarE constituie 4,0 rnii iei,

Director interinar Florea Nicolae
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