REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA
PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____/___
din ___ ___________ 2022
cu privire la modificarea bugetului raional aprobat
pentru anul 2022
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. 07/01 din 17 decembrie 2021 cu privire la aprobarea
bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua.
Pentru buna gestionare a banului public cît și asigurarea bunei activități a entităților
finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E:
1. Se aprobă majorarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de
2008,7 mii lei, donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
instituţiile bugetare, de la Consiliul Județean Dolj, România, pentru implementarea
proiectului „Renovarea capitală a acoperișului clădirii Policlinicii Raionale Cimișlia
cu elemente de țiglă metalică și sistem de evacuare a apelor pluviale”.
2. Se aprobă modificarea anexelor la Decizia nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire la
aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua, după cum urmează:
2.1 Anexa nr. 13a:
- la poziția 2, sintagmele „3,3 – 3,7”, „0,4” „1150,0”, se substituie cu sintagmele
„3,3 – 3,7 / 7,0 - 8,4”, „1,8”, respectiv „2150,0”,
- poziția 8 se exclude;
2.2 Anexa nr. 15: punctul 8, sintagma „maximum 2,0 mii de lei” se substituie cu
sintagma „maximum 5,0 mii de lei”;
2.3 Anexa nr. 16:
- la poziția 1 cifra „300” se substituie cu cifra „210,0”,
- la poziția „TOTAL” cifra „534,0” se substituie cu cifra „444,0”;
2.4 Anexa nr. 17:
- la poziția 1, cifra „2000,0” se substituie cu cifra „1923,5”,
- la poziția 2, cifrele „5300,0”, „3000,0” se substituie cu cifrele „5949,9”, „3649,9”,
- poziția 3, cifra „2200,0” se substituie cu cifra „1716,6”,

- la poziția TOTAL, cifrele „9500,0”, „7200,0” se substituie cu cifrele „9590,0”,
„7290,0”;
3. Se aprobă repartizarea soldului de mijloace bănești format în urma exercițiului
bugetar pentru anul 2021, conform anexei nr.1;
4. A aproba mărimea cheltuielilor de personal pentru anul 2022 în sumă de 114024,1
mii lei.
5. 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).
6. 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.
7. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua remanierile în bugetul raional conform
prevederilor prezentei decizii.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu,
Președintele Raionului Cimișlia.
9. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la
cunoştinţă:
- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Secției Contabilitate;
- 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 Vasluian

Proiect elaborat de:
Șef, Direcţia Finanţe Cimișlia
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Olesea Răcilă

Anexa nr.1
la decizia Consiliului Raional
nr. __/___ din __________2022

Repartizarea soldului de mijloace bănești format la situația din 31 decembrie
2021

Nr.
d/o

Denumirea

Suma,
mii lei

Proveniența soldului

TOTAL GENERAL,
inclusiv:

391,4

Serviciul social„

Transferuri alocate din Fondul
16,5 de Susținere a Populației,
neutilizate în anul 2021
Servicii cu plată, plata pentru
181,9
frecventarea cercurilor
Servicii cu plată, plata pentru
cazarea elevilor în cămin și
114,3
partajarea cheltuielilor cu
primăria or. Cimișlia
Partajarea cheltuielilor cu
17,3
primăria s. Cenac
Partajarea cheltuielilor cu
19,0
primăria s. Gradiște
Servicii cu plată, plata
părintească pentru alimentarea
7,4
copiilor din grădiniță (33,33%
din costul total al alimentației)
Servicii cu plată, plata
părintească pentru alimentarea
35,0
copiilor din grădiniță (33,33%
din costul total al alimentației)

1 Asistență Personală”
2 Școala de Arte Cimislia
Liceul teoretic „Mihai

3 Eminescu” or. Cimișlia
Gimnaziul Cenac, s.

4 Cenac

Gimnaziul Gradiște, s.

5 Gradiște

Școala primară-

6 grădiniță Codreni, s.
Codreni
Școala primarăgrădiniță „Liuba
7
Dimitriu”, s. CiucurMingir

Secretarul consiliului

Destinația

cheltuieli de personal
cheltuieli de personal
cheltuieli de
întreținere a instituției
cheltuieli de
întreținere a instituției
cheltuieli de
întreținere a instituției
cheltuieli de
întreținere a instituției

cheltuieli de
întreținere a instituției

Gheorghe Netedu

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2022
cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022
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
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale transferate la contul bugetului raional de
către Consiliul Județean Dolj, România, pentru implementarea proiectului „Renovarea
capitală a acoperișului clădirii Policlinicii Raionale Cimișlia cu elemente de țiglă metalică
și sistem de evacuare a apelor pluviale”, necesitatea modificării Anexei nr. 13a „Lucrări de
reparație a drumurilor publice locale” în urma prezentării de către Direcția Dezvoltare
Teritorială Cimișlia a unei Note informative cu referire la unele precizări privind lucrările
de reparație a drumurilor publice locale (se anexează).
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
2008,7 mii lei, donaţii voluntare de la Consiliul Județean Dolj, România, pentru
implementarea proiectului „Renovarea capitală a acoperișului clădirii Policlinicii
Raionale Cimișlia cu elemente de țiglă metalică și sistem de evacuare a apelor pluviale”,
modificarea Anexei nr. 13a „Lucrări de reparație a drumurilor publice locale”, aprobarea
volumului cheltuielilor de personal pentru anul 2022. Reorientarea unor alocații în
dependență de necesitățile reale.
5. Fundamentarea economico-financiară
Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru
implementarea prevederilor prezentei decizii. Sursele financiare sînt incluse în bugetul
raional.
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 2022 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.100/2017 cu privire la actele normative și
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,
secțiunea – Transparența decizională / Proiecte de decizii.
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

T
Direc{iei finanfe

Noti Informativi
inanexanr.13 ladeciziaConsiliuluiraionalCimiqlianr.01l01 din 17.12.2021 sau
comis unele erori in denumirea obiectelor la care sunt prevdzute lucrdri de reparalie a
drumurilor publice locale.
La num6rul 3 din tebel denumirea obiectului nu corespunde cu documentalia de
proiebt. Denumirea din proiect este "Canal de evacuare a apelor metiortce pe un segment
de drum pe str. Anatolie Perciun, or. Cimiqlia"

Pozi\ia2 qipozilia 8 din tabel sunt componente ale unui obiect cu diferite
denumiri ;i anume drum local "L559.1 Gradigte-Cogtangalia" tronsoanele km 3.3-3.7 9i
km 7,0 -8,4 se solicit[ alocarea a sumei totale de2150,00 lei pe un singur obiect cu
executarea lucrdrilor pe tronsoanele nominalizate,in caz contrar vom fi invinuili de
divizarc intenfionat[.
Solicit executarea unor modificdri a anexei nominalizate prin urmdtoarele
corectdri:

-Poziliaz - L559.1 Gradiqte- Cogtangalia, tronsonul km 3,3'3,7; km 7,0-8,4; volum 1,8;
Volumul alocaliei - 2150 mii lei;
- Pozilia 3 - Canal de evacuare a apelor metiorice pe un segment de drum pe str. Anatolie
Perciun, or. CimiElia;

-Pozilia8-seexclude.

$ef Direcfia Dezvoltare

Teritoriali

Vasile Tocaru
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA
DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA

+373 24123399
.01, or. Cimiglia, Bd. $tefan cel Mare, 12. Tel. +373 24t 22058, fax.
rimislia.md e-mail: crcim@mail.ru

din 15 februarie2}22

NOTA INFORMATIVA

privitor la cheltueli suplimentare pentru implementarea proiectului
,,Extinderea Azilului de bdtrini;i invalizi din or. cimiqlia"

inbazaarticolului 5. al contractului de achiziliinr.

110

din 15 noiembrie

2}z}incheiat intre consiliul raional cimiElia qi S R L ,,Anadem construct"
pentru executarea lucrdrilor de extindere a Azilului de bdtrini qi invalizi din or.
de
Cimiqlia se solicitd ajustarea valorii contractului la momentul actual la volumul

lucrdri rdmase de executat.

inbazacalculelor executate conform cerinlelor legale ( Legea achizifilor
publice) valoarea ajustdrii contractului constitue suma de 205000,0 lei

Se

solicitd alocdria de surse financiare suplimentare pentru acoperirea

acestor

cheltueli in valoare de 205000,0 lei

$ef Direc{ia Dezvoltare Terito"riali

Vasile Tocaru
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