
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA

PROIECTDECTZIE
Nr. I

din 2022

cu privire la corelarea bugetului raional
cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022

in conformitate cu:- art.4 alin.2 dinl.egea r:u'. 435/2- art. 19, art.43 dinl,egea nr.436- art.20, art.2l dinl,egea nr.397/2003- art.24, art.55 din Legea w. lgl/2014
fiscale;

006 cu privire la datoria sectorului public,

anul 2022;
Legii bugetului de statpentru anul2022.

intru asigurarea bunei activitd,ti 
1 udTrljrtraliei pubrice raionale qi a entitdfilorfinanfate din bugetul raional, consiliul itaional Co"-t-G

DECIDE:

1. Raional Cimiqlia nr. 07101 din 2l cuprivire Iaraional pentru anul2022 se mo urmeazd:

', ,181330,8"
197693,0.
l-7 laprezenta

2' Direc{ia Finanfe cimiglia va efectua remanierile in bugetul raional conformprevederilor prezentei decizii.



3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Oldrescu,
preqedintele raionului.

4. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunogtintd:

- Direcliei Finanle Cimiqlia;
- Direc{iei Invdldmint General Cimiqlia;
- Direcfiei Culturd, Tineret, Sport gi Turism Cimiglia;
- Direcliei Asistenld Sociald qi Proteclie a Familiei din raionul Cimiqlia;

Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional CimiSlia www.raioncimislia.md

Pregedintele gedinfei

Contrasemneazil:

Secretarul consiliului

Coordonat:

Pregedintele raionului

Proiect elaborat de:

$ef, Directia Finanfe Cimiqlia

Gheorghe Netedu

Avlzatz

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

$ef, Seclia Administrafie Publicd Mariana Vasluian

Mihail Oldrescu

Olesea Rlcill



Anexa nr.1 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

 

  Anexa nr. 1 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 07 /01 din  17.12.2021 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului 

raional Cimişlia    

    

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod eco Suma, mii lei 

1 I. VENITURI, total 1 181330,8 

2 inclusiv transferurile de la bugetul de stat / 

instituţiile bugetului de stat 
        171 011,40    

3 II. CHELTUIELI, total 2+3 187693,0 

4 III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -6362,2 

5 IV. SURSE DE FINANŢARE, total 4+5+9 6362,2 

6 inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) 561 -2790,8 

7 Sold de mijloace bănești la contul bugetului raional 

format la 01.01.2022 
910 9153,0 

 
 

  

Notă: Sold bugetar = 1- (2+3) = 4+5 
 

 

Venituri (181330,8 mii lei) = Cheltuieli (181330,8 mii lei + 9153,0 mii lei - 2790,8 mii 

lei) 

 
 

  

Secretarul consiliului                                               Netedu Gheorghe 
 

  



Anexa nr.2 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

 

  Anexa nr. 2 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 07 /01 din  17.12.2021 

Componenţa veniturilor bugetului raional Cimişlia  

    

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Cod eco 

(k6) 

Suma, mii 

lei 

1 I. VENITURI, total 1     181 330,80    

2 Impozit pe venitul persoanelor fizice 111110         4 759,00    

3 
Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau 

achitat 
111121             125,00    

4 
Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul 

transportului de persoane în regim de taxi 
111125               35,00    

5 
Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare 

în posesie și/sau folosință a proprietăților imobiliare 
111130               20,00    

6 Taxa pentru apă 114611             130,00    

7 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612                 5,00    

8 

Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările 

de construire sau desființare în bugetul local de 

nivelul 2  

142214                 0,50    

9 Taxa la cumpărarea valutei străine 142245             110,00    

10 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  142310         1 860,50    

11 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320             971,40    

12 
Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în 

bugetul raional de nivelul II 
143120                 2,00    

13 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 

externe pentru instituţiile bugetare 
144224         2 300,00    

13 Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul 2   145141                 1,00    

14 
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 
191100     167 900,90    

15 
Transferuri primite între instituţiile bugetului de stat 

şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 
191310         3 110,50    

  

Secretarul consiliului                                                   Netedu Gheorghe 
  



Anexa nr.3 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

 

  Anexa nr. 3 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 07 /01 din  17.12.2021 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cimişlia conform clasificaţiei 

funcţionale şi pe programe  

    

Nr. 

d/o 
Denumirea Indicatori Suma, mii lei 

1 CHELTUIELI, total   187693,0 

2 
Cheltuieli recurente, total 

(2+3)-

3192 187693,0 

3 Cheltuieli de personal, total 21   

4 Investiţii capitale, total 3192   

5 Rambursarea creditului 561 -2790,8 

6 Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

7 Resurse, total   9176,7 

8 Resurse generale   309,3 

9 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 309,3 

10 Cheltuieli, total   9176,7 

11 Exercitarea guvernării 0301 7103,8 

12 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1667,9 

13 Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300,0 

14 Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 105,0 

15 Apărare naţională 02   

16 Resurse, total   149,1 

17 Resurse generale   149,1 

18 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0,0 

19 Cheltuieli, total   149,1 

20 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 149,1 

21 Ordine publică şi securitate naţională 03   

22 Resurse, total   774,7 

23 Resurse generale   774,7 

24 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0,0 

25 Cheltuieli, total   774,7 

26 Protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 774,7 

27 Servicii în domeniul economiei 04   

28 Resurse, total   18232,6 

29 Resurse generale   18232,6 

30 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0,0 



31 Cheltuieli, total   18232,6 

32 
Politici şi management în domeniul macroeconomiei 

şi de dezvoltare a economiei 5001 620,1 

33 Sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii   5004 2200,0 

34 
Politici şi management în domeniul agriculturii și  

industriei alimentare 5101 617,5 

35 
Politici şi management în domeniul infrastructurii și 

dezvoltării regionale  
6101 617,6 

36 Dezvoltarea drumurilor 6402 14177,4 

37 
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale 
06   

38 Resurse, total   2498,0 

39 Resurse generale   2498,0 

40 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0,0 

41 Cheltuieli, total   2498,0 

42 
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 

comunale 7502 298,0 

43 Construcția locuințelor 7504 2200,0 

44 Ocrotirea sanatatii   07   

45 Resurse, total   534,0 

46 Resurse generale   534,0 

47 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0,0 

48 Cheltuieli, total   534,0 

49 
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătații 8018 234,0 

50 
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în 

domeniul ocrotirii sănătăţii 8019 300,0 

51 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

52 Resurse, total   7622,8 

53 Resurse generale   7618,8 

54 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare   4,0 

55 Cheltuieli, total   7622,8 

56 Politici şi management în domeniul culturii 8501 846,2 

57 Dezvoltarea culturii 8502 1599,4 

58 
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural naţional 
8503 982,9 

59 Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 100,0 

60 Sport 8602 3817,2 

61 Tineret 8603 277,1 

62 Învăţămînt 09   

63 Resurse, total   117948,4 

64 Resurse generale   116462,8 

65 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 1485,6 



66 Cheltuieli, total   117948,4 

67 
Politici şi management în domeniul educaţiei și 

cercetării 
8801 3250,1 

68 Educaţie timpurie 8802 1458,4 

69 Învăţămînt primar 8803 1975,9 

70 Învăţămînt gimnazial 8804 48350,3 

71 Învăţămînt liceal 8806 52362,2 

72 Servicii generale în educaţie 8813 894,3 

73 Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 9583,3 

74 Curriculum 8815 73,9 

75 Protecţie socială 10   

76 Resurse, total   30756,7 

77 Resurse generale   23874,3 

78 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 200 6882,4 

79 Resursele fondurilor speciale 296 3549,4 

80 Resursele colectate de instituţii 297 3333,0 

81 Cheltuieli, total   30756,7 

82 
Politici şi management în domeniul protecţiei 

sociale 9001 2274,3 

83 Protecţie a familiei şi copilului 9006 4486,2 

84 Protecție socială a persoanelor cu dizabilități 9010 23109,8 

85 Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 362,1 

86 Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 524,3 

    

 

notă: cheltuielile de personal, total (rindul 2, codul 21) va fi precizat după introducerea bugetelor 

(formularul 7.1) în SIMF 

Secretarul consiliului                                                        Netedu Gheorghe 
 

 

  



Anexa nr.4 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

 

 Anexa nr. 4 

 
la decizia Consiliului raional 

 
nr. 07 /01 din  17.12.2021 

 
   

 Transferurile de la alte bugete către bugetul raional Cimişlia  

 
   

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Cod 

Eco k6 
Suma, mii lei 

1 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, 

special şi complementar (extraşcolar) 

191111    112 211,90    

2 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

asigurarea şi asistenţa socială 

191112        6 274,50    

3 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

şcoli sportive 

191113        3 448,10    

4 

Transferuri curente primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru 

infrastructura drumurilor 

191116      14 177,40    

5 
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 
191131      28 660,30    

6 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală din 

fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 

191132        3 128,70    

7 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 

instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor 

locale de nivelul II 

191310        3 110,50    

  TOTAL   171011,4 
 

   
 

   

Secretarul consiliului                                                Netedu Gheorghe 
 

  



Anexa nr.5 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

 

 

mii lei

nr. 

copii

Cheltuieli 

pentru 

transport

area 

elevilor

nr. 

copii

Întreține

rea 

elevilor 

în 

cămine

Cheltuie

li 

capitale

Deficit 

bugetar

A 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Liceul teoretic "Ion Creangă" or. Cimișlia 31 753 302 308 143 733 11737,6 513,4 633,3 14 208,8 1500,0 200,0 172,6 14965,7

2 Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. Cimișlia 36 864 373 343 148 834 13244,1 979,6 782,3 25 372,9 1500,0 204,0 222,5 17305,4

3 Liceul teoretic „Hyperion” s. Gura-Galbenei 21 434 176 199 59 417 7024,1 520,0 369,0 124,0 8037,1

4 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni 12 174 36 80 58 35 1208,5 468,1 75,4 6383,7 48,0 8183,7

5 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. Cimişlia 9 100 33 67 0 94 2206,3 212,5 69,2 974,6 60,0 3522,6

6 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 9 174 86 88 0 159 3175,8 255,7 180,4 36,1 52,0 3700,0

7 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 9 123 55 68 0 114 2504,6 229,3 115,4 464,9 40,0 159,0 3513,2

8 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 9 139 76 63 0 126 2683,6 386,4 159,4 661,6 56,0 87,7 4034,7

9 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop 9 172 81 91 0 158 3160,9 365,2 169,8 52,0 3747,9

10 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni 8 70 34 36 0 64 1520,2 212,1 71,3 1004,6 48,0 2856,2

11 Gimnaziul „Constantin Stere” s Javgur 7 88 42 46 0 81 1924,0 360,5 88,1 251,8 36,0 92,1 2752,5

12 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 9 150 64 86 0 139 2877,5 311,9 134,2 175,7 64,0 3563,3

13 Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. Mihailovca 9 174 78 96 0 161 3205,6 178,0 163,5 354,8 52,0 3953,9

14 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet 9 201 97 104 0 184 3548,7 437,0 203,5 56,0 4245,2

15 Gimnaziul  Sagaidac, s. Sagaidac 9 136 53 83 0 127 2698,5 318,1 111,2 467,2 56,0 3651,0

16 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 9 118 46 72 0 110 2444,9 261,2 96,5 760,4 56,0 46,2 3665,2

17 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 7 83 38 45 0 77 1829,0 73,2 79,7 698,2 48,0 27,7 2755,8

18
Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” s. 

Ciucur-Mingir
3 21 21 0 0 17 587,0 77,6 42 855,4 44,1 553,6 16,0 60,6 2194,3

19 Şcoală primară-grădiniţă Codreni,  s. Codreni 2 13 13 0 0 11 379,8 0,0 20 513,5 27,2 278,6 12,0 28,9 1240,0

20 Direcția Învățămînt General Cimișlia 786 2344,8 44,0 2388,8

Total: 217 3987 1704 1875 408 3641 67960,7 6159,8 62,0 1368,9 3573,5 6383,7 786 2344,8 39 581,7 3000,0 6682,1 1276,0 945,3 100276,5

Nota:

1.

2.

3.

4.

5.

Anexa nr.7

Resurse 

colectate

Volumul 

alocațiilo

r pentru 

copiii din 

grădinițe

Volumul 

alocațiilor 

conform  

normelor de 

alimentație 

pentru micul 

dejun al 

elevilor cl.1-4 

Volumul 

alocațiilor 

pentru 

liceul 

internat 

cu profil 

sportiv

la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01 din  17.12.2021

Total 

alocații

Sinteza alocaţiilor, inclusiv componenta raională și resurse colectate, pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar finanţate din bugetul raional Cimişlia

Compens

ații 

bănești

Nr.   

copiii

La formarea bugetelor IP din domeniul învațămîntului primar, gimnazial, liceal a fost luat în calcul coeficientul egal cu 1,0, așadar în bugetul instituției sunt incluse alocațiile pentru educația incluzivă.

Componenta raională: 84439,6 mii lei - 67960,7 mii lei = 16478,9 mii lei

Secretarul consiliului                                                                                                                                                                                                                   Netedu Gheorghe

Fondul de educație incluzivă: 84439,6 mii lei * 2% = 1688,8 mii lei

Pentru LIS Lipoveni alocațiile  în baza de cost standart per elev au fost estimate luînd în calcul doar elevii nonsportivi, penrtru elevii sportivi sunt alocate transferuri suplimentare.

Compensația bănească în mărime de 4,0 mii lei pentru personalul didactic și de conducere din grădinițele de copii „Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir (12,0 mii lei) și Codreni (4,0 mii lei) este inclusă în suma transferului - 1273,8 mii lei și pentru LIS Lipoveni este inclusă în 

suma alocațiilor de 6051,4 mii lei (92,0 mii lei).

Componenta raională nedistribuită: 16478,9 mii lei - 2344,8 mii lei - 581,7 mii lei -  6682,1 mii lei- 3000,0 = 3870,3 mii lei

În col. 8.1 sînt reflectate alocațiile repartizate prin Legea 112/2022 cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Alocațiile au fost estimate contrar prevederilor HG 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev.

cl.10-12

Destinația repartizării alocațiilor din componenta 

raională

Nr. 

d/o
Denumirea instituţiei

Total 

elevi

Elevi 

ponde

raţi

Volumul 

alocațiilor 

conform 

formulei în 

baza de cost 

standard per 

elev

cl.1-4 cl.5-9
Total 

clase

Suplimentat 

prin Legea 

112/2022



Anexa nr.6 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

 

  

(mii lei)

Fete Băieți

A 1 2 3 4 5 6 7

1
Aparatul administrativ al Direcției Învățămînt 

General Cimișlia
3 250,10      3 250,10   -                   -     -      -        

2 Serviciul de asistență psihopedagogică 894,30         894,3        -                  160   51      109      

3 transportarea elevilor 2 344,80      -            2 344,8          786   290    496      

4 susținerea elevilor dotați (Olimpiade) 137,20                       -     137,2             -    -     -       

5 susţinerea examenelor BAC 73,90                         -     73,9               131   81      50        

6

Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților „Izvoraş” din s. 

Zloţi

1 101,20      84,0          1 017,2          239   112    127      

7

Construcția copertinei de asupra estradei de vară 

la Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților „Izvoraş” din s. Zloţi

110,00         110,0        -                  -    -     -       

8
Compensații pentru cadre didactice 

(economii)
44,00           -            44,0               -    -     -       

9 Componenta raională (nedistribuită) 3 870,30                    -     3 870,3          -    -     -       

10 Liceul teoretic "Ion Creangă" or. Cimișlia 14 965,70    172,6        14 793,1        753   377    376      

11 Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. Cimișlia 17 305,40    222,5        17 082,9        864   437    427      

12 Liceul teoretic  „Hyperion” s. Gura-Galbenei 8 037,10      -            8 037,1          434   195    239      

13 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni 8 183,70      48,0          8 135,7          174   80      94        

14 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. Cimişlia 3 522,60      -            3 522,6          100   43      57        

15 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 3 700,00      -            3 700,0          174   90      84        

16 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 3 513,20      159,0        3 354,2          123   58      65        

17 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 4 034,70      87,7          3 947,0          139   58      81        

18 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop 3 747,90      -            3 747,9          172   76      96        

19 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni 2 856,20      -            2 856,2          70     29      41        

20 Gimnaziul „Constantin Stere” s Javgur 2 752,50      92,1          2 660,4          88     51      37        

21 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 3 563,30      -            3 563,3          150   69      81        

22 Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. Mihailovca 3 953,90      -            3 953,9          174   83      91        

23 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet 4 245,20      -            4 245,2          201   89      112      

24 Gimnaziul  Sagaidac, s. Sagaidac 3 651,00      -            3 651,0          136   68      68        

25 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 3 665,20      46,2          3 619,0          118   54      64        

26 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 2 755,80      27,7          2 728,1          83     35      48        

27
Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” s. 

Ciucur-Mingir
2 194,30      60,6          2 133,7          21     15      6          

28 Şcoală primară-grădiniţă Codreni,  s. Codreni 1 240,00      28,9          1 211,1          13     7        6          

29
Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi 

Adolescenţilor Cimişlia
2 819,30      0,5            2 818,8          692   426    266      

30 Școala de arte Cimișlia 5 415,60      452,3        4 963,3          369   243    126      

TOTAL 117 948,40  5 736,50   112 211,90     3987 1914 2073

Secretarul consiliului                                                                                          Netedu Gheorghe

Anexa nr. 9

la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01 din  17.12.2021

Nr. 

d/o
Denumirea instituţiei Total alocații 

Repartizarea alocațiilor pentru ramura învățămînt, inclusiv transfer cu destinație specială  

inclusiv:
Bugetarea sensibilă la gen 

(beneficiari)

Surse proprii 

/ Resurse 

colectate

Transferuri cu 

destinație 

specială

TOTAL

inclusiv:



Anexa nr.7 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

  

(mii lei)

Surse proprii 

Resurse 

colectate 

/Donații

TDS FSP
Fete 

/femei

Băieți  

/bărbați

periodici

tatea

1

 Aparatul administrativ al 

Direcției Asistență Socială și 

Protecție a Familiei Cimișlia

2 274,30     2247,3 27,0 -             -      -     -     -   -

2

Indemnizaţii şi compensaţii 

pentru absolvenții 

instituțiilor de învățămînt

524,30        -              -       524,3 -      16     13     3      pe an

3

Indemnizații  pentru copiii 

adoptați, cei aflați sub 

tutelă/curatelă, copii orfani

1 442,10    -              -       1442,1 -      79     40     39    pe an

4
Compensații pentru serviciile 

de transport 
2 158,00    -              -       2158,0 -      1869 900   969  

trimestr

ial

5

Prestații sociale pentru copii 

plasați în serviciile sociale 

(bani de buzunar)

202,80        -              -       202,8 -      44     22     22    pe an

6
Casa de copii de tip familial 

(CCTF)
325,70        325,70      -       -             -      8        5        3      pe an

7
Centru de Protecție a Copilului și 

a Familiei
504,60        504,60      -       -             -      290   177   113  pe an

8
Serviciul de asistență parentală 

profesionistă (APP)
1 312,20     1 312,20   -       -             -      18     11     7      pe an

9
Serviciul asistență social 

comunitară
1 977,90     1 977,90   -       -             -      12000 8000 4000 pe an

10 Serviciul protezare și ortopedie 87,10           87,10         -       -             -      270   200   70    pe an

11
Serviciul social de sprijin pentru 

familiile cu copii
-                -              -       -             -      -     -     -   pe an

12
Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu
2 305,00     2 192,90   112,1 -             -      270   235   35    pe an

13

Centrul de plasament temporar 

pentru persoanele în situații de 

risc

252,10        252,10      -       -             -      10     2        8      pe an

14
Serviciul social „Asistență 

Personală”
7 731,00     2 344,30   -       1 947,30   3439,4 94     38     56    pe an

15 Serviciul social  „Echipa mobilă” 353,50        353,50      -       -             -      25     13     12    pe an

16 Serviciul social „Respiro” 689,70        689,70      -       -             -      48     16     32    pe an

17

Serviciul social de suport 

monetar adresat familiilor/ 

persoanelor defavorizate

-                -              -       -             -      - - - -

18 Centrul Maternal -                -              -       -             -      -     -     -   -

19
Centrul de plasament pentru 

copii separați de părinți
698,80        698,80      -       -             -      10     5        5      pe an

20

Fondul de susținere a populației 

(Venituri de la Taxa de 

cumpărare a valutei străine)

110,00        -              -       -             110,0 -     -     -   -

21
Azilul de bătrîni și invalizi din  

raionul  Cimișlia
2 507,60     1 613,70   893,9 -             -      30     17     13    pe an

22

Implementarea proiectului 

„Modernizarea Azilului de bătrîni 

din raionul Cimișlia”

5 300,00     3 000,00   2300,0 - - - -

TOTAL GENERAL 30 756,70   17599,8 3333,0 6274,5 3549,4 15081 9694 5387 -

Notă: 

Secretarul consiliului                                                                             Netedu Gheorghe

Benefi    

ciarii

Anexa nr. 10

la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01 din  17.12.2021

 Repartizarea alocațiilor pentru ramura protecție socială, inclusiv transferul cu destinație specială 

Nr. 

d/o
Denumirea Total alocații, 

inclusiv:

 TDS - Transferuri cu destinație specială; FSP - Transferuri din Fondul de Susținere  a 

populației. 

Bugetarea sensibilă la gen 

(beneficiari)



Anexa nr.8 

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/__  din_______2022 

 

(mii lei)

Surse 

proprii

Transfer  

cu 

destinație 

specială

angajați 

de baza

angajați 

prin 

contract 

prestări 

servicii

Fete / 

femei

Băieți/ 

bărbați

1

Aparatul administrativ al 

Direcţiei Cultură, Tineret, 

Sport și Turism Cimișlia

846,2 846,2 -       6,0 -    -    -   -   

2
Activități culturale, 

inclusiv:
620,0 620,0 -       -    -    -    -   -   

Direcţia Cultură, Tineret, 

Sport și Turism Cimișlia
175,0 175,0 -       -    -    -    -   -   

Aparatul Președintelui 

Raionului
445,0 445,0 -       -    -    -    -   -   

3 Activități sportive, inclusiv: 365,1 365,1 -       -    -    -    -   -   

Direcţia Cultură, Tineret, 

Sport și Turism Cimișlia
312,1 312,1 -       -    -    -    -   -   

Direcția Învățămînt 

General Cimișlia
53,0 53,0 -       -    -    -    -   -   

4
Formația folclorică 

„Busuioc moldovenesc”
168,7 168,7 -       2,0 -    -    -   -   

5
Ansamblul de dans popular 

„La izvor”
154,5 154,5 -       2,0 -    -    -   -   

6 Orchestra „Fanfara” Cimișlia 435,2 435,2 -       2,0 25 -    -   -   

7

Orchestra de muzică 

populară  „Rapsozii” 

Cimișlia

221,0 221,0 -       2,0 15 -    -   -   

8
Muzeul de istorie etnografie 

și artă Cimișlia, inclusiv:
982,9 982,9 -       6,0 -    -    -   -   

reparații capitale  ale 

clădirilor
300,0 300,0 -       -    -    -    -   -   

9 Centrul de tineret, inclusiv: 277,1 277,1 -       2,0 -    24 15 9

activități pentru tineret 40,0 40,0 -       -    -    -    -   -   

10 Școala sportivă Cimișlia 3452,1 4,0 3448,1 33,97 -    482 99 383

11 Servicii de televiziune 50,0 50,0 -       -    -    -    -   -   

12 Servicii de presă 50,0 50,0 -       -    -    -    -   -   

Total 7622,8 4174,7 3448,1 55,97 40,00 506 114 392

inclusiv:

Secretarul consiliului                                                                                  Gheorghe Netedu

 Repartizarea alocațiilor pentru ramura  cultură, inclusiv transfer cu destinație specială

Anexa nr. 11

la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01 din  17.12.2021

Nr. 

d/o
Denumirea

TOTAL 

alocații

Bugetarea sensibilă la 

gen (beneficiari)inclusiv: Nr. unitati

Total



2. Condifiile ce au impus elaborare
Prin Decizia nt. 07/0I din 17 decembrie 2021 afost aprobat bugetul raional in lectura adou4 la partea de venituri in sumd de 171093,6 mii lei qi la cheltui ellnTqSS,g mii lei, cu undeficit bugetar in sumd de 9 I 53,0 mii lei, cu acoperire din contul soldului bdnesc format in urmaexercifiului bugetar pe anul 2021.
Prin Legea nr. ll2 din 05.05.2022 aufost operate modificdri la Legea bugetului de statpentru anul2022 nr. 20512021, publicatd in Monitorul oficial al Republilii Moldova nr. l4l-150 (8185-8194) din 13 mai 2022. Prin modificdrile operate au fost precizate sumeletransferurilor de la bugetul de stat c[tre bugetele locale pentru anul2122.pentru bugetul raional

au fost propuse urmdtoarele ajustdri:

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie nr._/_ din 2022

cu privire la corelarea bugetului raional
cu Legea bugetului de statpentru anul 2022

.:}
iiii:\.
, bni
r iis

r,'.1i1

s{[
.ttra'

Precizat

1
pentru lnvtrftrmintul pregcolar, primar, secundai
general, special $i complemetrtar (extrascolar) l9llll lM 831,40 ll22ll,g0

2 pentru asigurarea $i asistenfa socitltr 19ll12 3 s24,40 627450
3 pentru gcoli sportive l9l I l3 3 341,50 3 448,10
4 pEiluu tfltrasfructura Of umurilor l9l I l6 14 177,40 14 r77A0
5 l9l l3 I 28 660.30 .;i::
6

din fondul de com
bugetele locale de rgtr32 3 128,70 3 12E,70
c-u destinalie specialtr lntre institufiile bugetuluideiEt -
(Pachet minim de servicii sociale - Serviciul Social
Asistenftr Personall)

l9l3 l0 3 I 10,50 3r1050

TOTAL 1607742 " iaz3tao,' 17101r.40

- 1947 '3 mii lei - cheltuieli de personal pentru Serviciul Social Asistenfd personald,

^ 
serviciu care face parte din pachet minim de servicii sociale.

In bugetul aprobat al Consiliului raional transferurile sunt in conformitate cu Anexa nr. 7
lea bugetului de stat pentru anul2022.

Pentru ramura inviflmint resursele alocate in mdrime de 738015 mii tei sint destinate:o- : cu 2,2 lei pentru eleviii din cl. l_4, cu
" cu 9,3 lei pentru elevii din clasele cup _ cu 12,2 lei;

- 6 , . , cii de localiune qi pentru procurarea
combustibilului (pelefi, cdrbune, lemne).

Pentru ftlmura asistenfa socialii resursele alocate in mdrime de 2750,1mii lei sint
destinate:

- 802,8 mii lei - majorarea indemnizatiei, c
cheltuielilor pentru serviciile de transport
accentuatd, copii cu dizabilitdfi, persoane
severd sau un copil cu dizabil.ita.te, precum si pentru persoane cu dizabititdli
Iocomotoriy', categoriei de beneficiari - persoanele cu dizabilitili accentuat e (dela124,5
lei la 180,0lei);

1. Denumirea autorului gi, dupi car,
Proiectul de delglg s$qslaborat de cdtre Directia Finante.



art. 55 alin. (5) din Legea finanfelor publice qi

responsabilitiiJii bugetar-fiscale nr. l8ll20l4, precum $i art. 24 din Legea privind finantele

pnblir. locale nr. ZgltZOOl,autoritAflle reprezentative qi deliberative ale UAT, in termen de 30

dezilede la datapublicirii Legii bugetului de stat (modificatd),urmeazd s6-9i coreleze bugetele

proprii 
"r, 

pr.u"i"rile legii pienotate. in caz contrar, efectuarea transferurilor cu destinatie

senerali de la bueetul de stat vor fi suspendate.

patibilitate pentru proiectele care au ca scop armonzarea
legistafiei nafionale cu legislafia Uniunii Europene

Proiectul de decizie nu contine nonne privind armonizarea legislatiei nalionale cu

leeislatia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul de decizie constd in corelarea bugetului raional prin majorareala partea de

venituri gi cheltuieli cu 10237,2 mii lei, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat

pentru arrul 2022, mo dificatd.
5. Fundamentarea economico-financiarl

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru

implementarea prevederilor prezentei decizii. Sursele financi

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului raional

pentru anul20b. qi toate modificdrile corespund cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003

orivind finantele publice locale.

7. Avizarea gi consultarea publicii a proiectului
in scopul respect6rii prevederilor Legii nr.l00/2017 cu privire la actele normative 9i Legii

w.23912008 privind transparenta in procesul decizional, prezentul proiect de decizie este plasat

pe pagina web oficiald a Consiliului Raional Cimiqlia www.raioncimislia.md, secfiunea -
Transoarenta decizionali / Consult6ri publice.

Proiectul de decizie se prezintii comisiilor consultative de specialitate pentru avizare qi se

DroDune consiliului raional pentru examinare qi adoptare in qedinfd.

Olesea Ricill



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP112/2022
din 05.05.2022

privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2022 nr. 205/2021

Publicat : 13.05.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 141-150 art. 258 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2021, nr. 315–324, art. 478) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „50066602,7”, „65202602,7” și „15136000,0”
se substituie cu cifrele „52701472,0”, „72087472,0” și, respectiv, „19386000,0”.

2. La articolul 2:

litera d) va avea următorul cuprins:

„d)  pentru  Fondul  național  pentru  dezvoltare  regională  și  locală  –  în  sumă de
970000,0 mii de lei;”

la litera e), cifrele „1500000,0” se substituie cu cifrele „1750000,0”;

la litera g), cifrele „250000,0” se substituie cu cifrele „271450,0”;

la litera i), cifrele „181914,9” se substituie cu cifrele „199319,7”;

la litera p), cifrele „2662830,6” se substituie cu cifrele „2761890,7”;

la litera q), cifrele „16235,6” se substituie cu cifrele „15380,3”;

articolul se completează cu litera r) cu următorul cuprins:

„r)  pentru acoperirea cheltuielilor  aferente  majorării  costurilor  pentru serviciile
termoenergetice  instituțiilor  publice  de  învățământ  care  funcționează  în  regim  de
autogestiune, prin derogare de la prevederile art. 145 alin. (1) lit. a) din Codul educației nr.
152/2014 – în sumă de 114510,4 mii de lei.”

3. La articolul 3:

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 900000,0 mii de lei și fondul de



intervenție al Guvernului –

în sumă de 1430000,0 mii de lei, dintre care din contul donațiilor oferite pentru
gestionarea crizei refugiaților din Ucraina – 130000,0 mii de lei;”

la litera f), cifrele „592000,0” se substituie cu cifrele „710200,0”;

la litera g), cifrele „50000,0” se substituie cu cifrele „2842,0”;

articolul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

„h)  acordarea  indemnizației  unice  în  sumă  de  10,0  mii  de  lei  persoanelor  cu
dizabilități  de pe urma războiului,  ofițerilor de informații  şi  securitate,  persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației
penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de rănire,  contuzionare sau schilodire în
perioada Celui de-al Doilea Război Mondial sau în timpul îndeplinirii  altor îndatoriri de
serviciu militar ori  special  sau este cauzată de afecțiuni  legate de aflarea pe front,  în
detașamente şi formațiuni de partizani, în organizații şi grupuri ilegale din perioada Celui
de-al Doilea Război Mondial; participanților la Cel de-al Doilea Război Mondial din rândul
militarilor  care  şi-au  satisfăcut  serviciul  militar  în  componența  armatei  de  operații,  a
detașamentelor  şi  formațiunilor  de  partizani,  din  rândul  membrilor  organizațiilor  şi
grupurilor ilegale, din rândul foștilor deținuți în lagărele de concentrare fasciste, în ghetouri
şi în alte locuri de detenție forțată, create de Germania fascistă şi de aliații acesteia în
perioada Celui de-al Doilea Război Mondial; văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor
care au lucrat ca angajați civili în armata de operații în perioada Celui de-al Doilea Război
Mondial, persoanelor care s-au aflat în orașul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada
blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944), persoanelor antrenate de organele puterii
locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor
în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor decorate cu ordine și medalii
pentru muncă asiduă și serviciu militar impecabil în spatele frontului în perioada celui de-al
Doilea Război Mondial – în sumă de 3010,0 mii de lei. Plata acestor indemnizații unice se va
efectua de către Agenția Națională Asistență Socială.”

4. Articolul 4 alineatul (1):

la  litera  a),  cifrele  „12550012,5”  și  „2931127,5”  se  substituie  cu  cifrele
„14207104,2”  și,  respectiv,  „5048760,9”;

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – în sumă de 6095217,9
mii  de  lei,  inclusiv  pentru asigurarea unor  categorii  de  persoane conform legislației  –
5921281,9 mii de lei, pentru realizarea programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății
– 150648,1 mii de lei și  din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul
proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” – 23287,9 mii de lei;”

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) la bugetele locale – în sumă totală de 15820486,5 mii de lei. Prin derogare de la



prevederile art. 26 alin. (11) din Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, din
bugetul de stat se alocă 65000,0 mii de lei pentru finanțarea Serviciului social „Asistență
personală” din pachetul minim de servicii sociale. Repartizarea transferurilor la bugetele
locale se efectuează conform anexei nr. 7.”

5. La articolul 8, cifrele „39575,3”, „63735,8” și „3317,8” se substituie cu cifrele
„34088,4”, „68009,5” și, respectiv, „3555,1”.

6.  La articolul  16 litera b),  după cuvântul  „regională” se introduc cuvintele „și
locală”, iar după cuvântul „Regionale” – cuvintele „și Locale”.

7. Anexele nr. 1–7 se substituie cu anexele nr. 1–7 la prezenta lege.

8. La anexa nr. 8, compartimentul „Ministerul Finanțelor” se exclude.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr. 112. Chişinău, 5 mai 2022.

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

anexa nr.4

anexa nr.5

anexa nr.6

anexa nr.7

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/MO%20141-150.ro/an1_112md.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/MO%20141-150.ro/an2_112md.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/MO%20141-150.ro/an3_112md.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/MO%20141-150.ro/an4_112md.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/MO%20141-150.ro/an5_112md.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/MO%20141-150.ro/an6_112md.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/MO%20141-150.ro/an7_112md.xlsx


 - mii lei -

1 2 3=4+5+19 4
5=6+7+8+15+16+1

7
6 7

8=9+10+11+12

+13+14
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1240
Consiliul raional 

Cimișlia
171011,4 28660,3 139222,4 112211,9 3448,1 4327,2 2158,0 1442,1 524,3 202,8 14177,4 5057,8 3110,5 3128,7

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale 

cu destinație 

specială

cu destinație 

generală

Total generalUnitatea  

administrativ-

teritorială

Cod ORG1 

(Beneficiar)

compensarea 

cheltuielilor pentru 

serviciile de 

transport (pentru 

persoane cu 

dizabilitate severă și 

accentuată, copii cu 

dizabilități, 

persoane care 

însoțesc o persoană 

cu dizabilitate 

severă sau un copil 

cu dizabilitate, 

precum și pentru 

persoane cu 

dizabilități 

locomotorii)

Total

pentru 

compensarea 

scutirilor de la 

plata impozitului 

funciar (venituri 

ratate) ale 

deținătorilor de 

terenuri agricole 

situate după 

traseul Râbnița 

–Tiraspol

pentru școli 

sportive

pentru 

învățământul 

general**

         **Volumul de transferuri cu destinație specială pentru învățământul primar, gimnazial și liceal include cheltuielile pentru asigurarea achitării premiului anual pentru rezultatele activității din anul 2021 și pentru acoperirea majorării costurilor serviciilor termoenergetice, estimate în 

funcție de necesitățile identificate la nivel de fiecare autoritate publică locală de nivelul al doilea, fără a ține cont de costul standard per elev.”

        * Volumul transferurilor cu destinație specială din Fondul rutier (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați) constituie 546651,6 mii de lei, inclusiv pentru municipiul Bălți – 2314,4 mii de lei, municipiul Chișinău 

– 81317,3 mii de lei și UTA Găgăuzia – 21780,4 mii de lei, iar volumul transferurilor cu destinație specială în cuantum de 100% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unitățile administrativ-teritoriale de 

nivelul I, calculate proporțional numărului populației din teritoriul unității administrativ-teritoriale respectiv) constituie 868000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălți – 32295,9 mii de lei, municipiul Chișinău – 168963,1 mii de lei și UTA Găgăuzia – 39431,4 mii de lei.

Anexa nr. 7

inclusiv transferuri

indemnizații și 

compensații 

pentru 

absolvenții 

instituțiilor de 

învățământ 

superior și 

postsecundar 

pedagogic

de 

compensarepentru 

infrastructu-

ra 

drumurilor 

publice 

locale*

servicii sociale

pentru asistența socială

inclusiv

prestații 

sociale 

pentru copiii 

plasați în 

serviciile 

sociale

inclusiv

pentru pachetul minim de servicii 

sociale

Total inclusiv din 

Fondul de 

susținere a 

populației

compensarea 

diferenței de 

tarife la energia 

electrică și la 

gazele naturale 

indemnizații 

pentru copiii 

adoptați și cei 

aflați sub tutelă 

(curatelă)

1


