REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE

PROIECT

Nr.

din

2022

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat

pentru anul2022
in conformitate cu:

'art.4

alin. (2) din Legea nr.435/2006 privind descentralizareaadministrativd;
- art.43 din Legea nr.436/2006 privind administratia publicd locald;
- Legea nr.397/2003 privind finantele publice locale;
-Legeanr. 181/2014 finanlelorpublice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale;
- Ordinul ministrului finantelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasificalia
bugetarI;
- Ordinul ministrului finantelor nr.209 din24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea
Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului;
-Decizia consiliului raional nr.07/01 din 17 decembrie 2021 cuprivire la aprobarea
bugefului raional pentru anul2022 in lectura a doua;
- Hotdrirea Guvernului w. 26012020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare
pentru sus{inerea programelor raionale/municipale
granturi destinate
organizaliilor de tineret gi grupurilor de iniliativd ale tinerilor;
- Dispozi{ia nr. 16 din 20.04.2022 a Comisiei Situalii Exceplionale a Republicii
Moldova;
Pentru buna gestionare a banului public cit gi asigurarea bunei activitili a entitifilor
finanfate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimiglia

de

DECIDE:
1. Se aprobd majorarea bugetului raional la partea de venituri gi cheltuieli in sum6 de
202,7 mii lei, inclusiv:
'6419 mii lei, transferuri curente cu destinalie speciald de la bugetul de stat pentru
asigurarea gi asistenfa social[, alocafii din fondul de intervenlie a Guvernului, destinate
pentru gestionarea fluxului migrafional gi de refugiaJi;
- 100,0 mii lei, alte transferuri curente primite cu destinatie special6 intre bugetul de stat
qi bugetele locale de nivelul II, pentru Centrul Raional de Tineret, intru implementarea
programului de Granturi pentru Organiza[iile de tineret a concursului local de proiecte
pentru grupurile de iniliativd ale tinerilor;
l7r8 mii lei, donalii volunfare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru
instituliile bugetare primite de la oryanizaliile interna{ionale, Reprezentanfa clin
Republica Moldova a Fundaliei ,,TERRE DES HOMMES" Lausanne
ElveJia,
destinate pentru Centrul Raional de Tineret intru implementarea proiectului ,,LIn spafiu
pentru to!i";

-

-

-20,0 mii lei, Direc{iei Asistenld Sociald gi Protecfie a Familiei Cimiglia, venituri de la
p artaj ar ea cheltuielilor p entru servicii I e comunale.
2. Se modificd pct. 2 din Decizia nr. 02/02 din 14.04.2022 cu privire la modificarea
bugetului raional aprobat pentru anul2022, dupd cum urmeazd: sintagma,,efecfuarea
reparaJiilor curente a inc[perilor Serviciului Asistenfd Psihopedagogic[" se substituie
cu sintagma ,,servicii de alimentare la Tabdra de odihn[ ;i intremare a copiilor
,,Irrotaq" din s. Zloli".
3. Se aprobd redirecfionarea mijloacelor parvenite la contul bugetului raional de la
bunurile rezultate din demontarea geamurilor incdperilor iM ,,Centrul Stomatologic
raional Cimiglia", in sumd de l2r0 mii lei, pentru dotarea intreprindrii.
4. Se aprobd dispozilia Prqedintelui raionului nr. 46-d din 30.05.2019 ,,Cu privire la
premiul anual".
5. Administratorii de buget vor asigura:
- legalitateautlhzdrii alocaliilor bugetare gi respectarca limitelor aprobate;
- dezagregarea bugetului imediat dupd aprobarea prezentei decizii, ce implicd
detalierea alocaliilor, resurselor pind la cel mai detaliat nivel al clasificaJiei
bugetare, in sistemul informational de management financiar (SIMF).
6. Institufiile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura
legalitatea uttlizdrii alocatiilor bugetare qi prezentarea in termene proxime (maximum
o luni), dupd primirea mijloacelor financiare din contul bugetului raional, a
confirmdrii utilizdrii mijloacelor conform destinaJiei, cv prezentarea documentelor
justificative.
7. Direcfia Finan{e Cimiglia va efectua remanierile in bugetul raional conform
prevederilor prezentei decizii.
8. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Oldrescu,
Preqedintele Raionului Cimiqlia.
9. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale $i se aduce la
cunogtinld:
- Direcliei Finanfe Cimiglia;
- Secfiei Contabilitate;
- Direcfiei Asistenfd Social5 si Protec{ie a Familiei Cimflia;
- Direcliei Culturd, Tineret, Sport gi Turism Cimiqlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional CimiElia www.raioncimislia.md.
Pregedintele gedinfei

Contrasemneazilz
Secretarul consiliului

Gheorghe Netedu

Coordonat:
Pregedintele raionului

Mihail Olirescu

Avwatz
Secretarul consiliului

Gheorghe Netedu

$ef, Seclia Administralie Public[

Mariana Vasluian

Proiect elaborat de:
$ef, DirecJia Finante Cimiglia

Olesea R5cil6

NOTA INT'ORMATIVA
la proiectul de decizie nr. /_ din

2022

cuprivire la modiJicarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022
1. Denumirea autorului gi, dupi cuz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie este elaborat de cdtre Directia Finante.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ gi

urmirite

finalitlfile

in conformitate cu:
- Dispozifia nr. 16 din 20.04.2022 a Comisiei Situalii Exceplionale a Republicii
'Moldova
qi in legdturd cu necesitateagestiondriicrizeirefugialilor din Ucraina, au
fost alocate din fondul de intervenlie a Guvernului 64,9 mii lei;
- Hotdrirea Guvernului w. 260/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare
pentru suslinerea programelor raionale/municipale de granturi destinate
organizaliilor de tineret gi grupurilorde iniliativd ale tinerilor au fost alocate
mijloacelor financiare in sumd de 100,0 mii lei;
- In cadrul apelului de proiect Reprezentanla din Republica Moldova a Fundafiei
,,TERRE DES HOMMES" Lausanne - Elvefia a alocat mijloace financiare in
sum[ de I7,8 mii lei, destinate pentru Centrul Raional de Tineret intru
implementarea proiectului ,,Un spaliu pentru to!i",
- Demersul Direcfiei Asistenld Sociali qi Proteclie a Familiei Cimiqlia privind
majorarea veniturilor in sumd de 20,0 mii lei, de la partajarea cheltuielilor pentru
serviciile comunale, destinate in acelagi scop;

Informativ:
La situafia din 0l .01.2022 soldul bdnesc atestat la contul bugetului raional a insumat
9742,95 mii lei.
Alocaliile repartizate din soldul disponibil :
9153,0 mii lei -Decizia Consiliului raional nr.07/01 din 17.12.2021;
494,6 mii lei -Decizia Consiliului raional nr. 01/03 din 11.03.2022;
95,35 mii lei -Decizia Consiliului raional nr.02102 din 14.04.2022.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislafiei nafionale cu legislafia uniunii Europene
Proiectul de decizie nu confine norme privind armonizarea legisla{iei nalionale cu
legislatia Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul de decizie constd in majorarea bugetului la partea de venituri gi cheltuieli cu
202,7 mii lei, inclusiv alocalii din fondul de intervenlie a Guvernului (64,9 mii lei),
pentru susfinerea programelor raionale/municipale de granturi destinate organizaliilor
de tineret qi grupurilorde ini{iativd ale tinerilor (100,0 mii lei) gi in baza demersurilor
instituliilor subordonate Consiliului raional. Reorientarea unor alocalii in dependenfd
de necesitbtile institufiilor bugetare.
5. Fundamentarea economicq-financiari
Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru
implementarea prevederilor prezentei decizii. Sursele financiare sint incluse in bugetul
raional, alocate din alte surse.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

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

pentru anul 2022 gi toate modificdrile corespund cu prevederile Legii nr. 397 din
16.10.2003 privind f,rnantele publice locale.
7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului
In scopul respectlrii prevederilor Legii nr.l00l20l7 cu privire la actele normative si
Legii nr. 239/2008 privind transparenfa in procesul decizional, prezentul proi..t J"
decizie este n!-asat pe pagina web oficiald a Consiliului Raional Cimiqlia
.
a decizionald /Proiecte de decizii.
Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate pentru avizare qi
se
consiliului raional ntru examinare si ado
in sedi
$ef Direcfie Finanfe

Qprq

Olesea

Ricil5

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
DISPOZIŢIA
nr. 16 din 20 aprilie 2022
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu
și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din
Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova.
DISPUNE:
1. În temeiul prevederilor art. 36 (36) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetarfiscale nr. 181/2014, se suplimentează volumul fondului de intervenție al Guvernului pentru anul
2022 cu suma de 46500,0 mii lei din contul donațiilor acumulate la situația din 19.04.2022 în
contul trezorerial deschis pentru donații umanitare în susținerea poporului ucrainean.
2. Ministerul Finanțelor, în temeiul pct. 6 al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale
nr. 1 din 24 februarie 2022, la solicitarea structurilor teritoriale de asistență socială, antrenate direct
în procesul de gestionare a fluxului migraţional şi de refugiați, va aloca din fondul de intervenție
al Guvernului mijloace financiare, în scopul acordării sporului de compensare pentru munca
prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate, în sumă de 978,9 mii lei mii lei, conform Anexei
nr. 1.
Pct. 2. modificat prin pct. 15 subpct.15.1. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova nr. 18 din 28 aprilie 2022.

3. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 4350,5
mii lei către Autoritățile Publice Locale de nivelul II, conform Anexei nr. 2.
4. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 30,30 mii
lei către Autoritățile Publice Locale de nivelul I, conform Anexei nr. 3.
5. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului Ministerului Muncii și Protecției Sociale
mijloace financiare în sumă de 6027,5 mii lei, pentru acoperirea costurilor de funcționare în
limitele prevăzute în Normele de cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar pentru refugiați,
create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat,
societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale, conform Anexei nr. 4.
Pct.5. se modifică prin pct. 15 subpct.15.4. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova nr. 18 din 28 aprilie 2022.

51. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului, Ministerului Educației și Cercetării,
mijloace financiare în sumă de 322,2 mii lei, pentru acoperirea costurilor de funcționare ale
centrelor de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile publice bugetare din
subordinea Ministerului Educației și Cercetării în limitele prevăzute în Normele de cheltuieli
pentru Centrul de plasament temporar pentru refugiați, create de instituțiile publice din subordinea
autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat,
organizațiile necomerciale, conform Anexei nr. 6.
Se completează cu pct.51. prin pct. 15 subpct.15.6. din Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr. 18 din 28 aprilie 2022.

6. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului Ministerului Muncii și Protecției Sociale
mijloace financiare în sumă de 218,2 mii lei, pentru acoperirea costurilor de funcționare în limitele
prevăzute în Normele de cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar pentru refugiați, create
de către instituțiile publice din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, conform
Anexei nr. 5.
7. Punctul 3 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 3 din 27 februarie 2022
va avea următorul conținut:
„Întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat și organizațiile necomerciale pot
organiza Centre de plasament temporar pentru refugiați, cu aprobarea din partea Agenției
Naționale de Asistență Socială și cu respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Centrului de plasament temporar pentru refugiați. Pentru Centrele de plasament temporar pentru
refugiați create de întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat și organizațiile
necomerciale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va acoperi :
- costurile prevăzute la punctele 4 literele b), c) și d) și 11 din Normele de cheltuieli pentru
Centrul de plasament temporar pentru refugiați, în limitele prevăzute de Norme și în baza
facturilor furnizorilor / prestatorilor, în cazul în care aceste cheltuieli sunt nemijlocit cauzate
și nu erau prevăzute înainte de activarea Centrului de plasament temporar pentru refugiați ;
- cheltuielile de personal în limita sumei de 4250 lei per angajat cu normă deplină pe lună,
calculată în baza cheltuielilor echivalente cu salarizarea lucrătorilor sociali prevăzute de
Legea 270 din 2018, pentru persoanele care activează nemijlocit pentru deservirea
refugiaților în cadrul Centrelor de plasament temporar pentru refugiați, pentru timpul efectiv
lucrat în acest scop;
- cheltuielile cu impozitele nemijlocit cauzate de activitatea Centrelor de plasament
temporar pentru refugiați;

- alte costuri cauzate nemijlocit de serviciile prestate refugiaților, neprevăzute la punctele
anterioare, în baza raportării detaliate și aprobării de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale.”
8. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii
și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților
economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul
Republicii Moldova.
9. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web
oficială a Guvernului.
Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei

Natalia GAVRILIŢA

Anexa nr.1 modificată și înlocuită prin pct. 15 subpct.15.1. din Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr. 18 din 28 aprilie 2022.

Anexa nr. 1
Spor de compensare pentru luna martie 2022, APL II

Nr.
d/o

Autoritatea administrației
publice locale

Numărul de persoane
implicate

Total cheltuieli spor de
compensare, mii lei

1

Consiliul raional Hâncești

51

115,6

2

Consiliul raional Rîșcani

9

15,1

3

Consiliul raional Telenești

40

117,4

4

Consiliul raional Soroca

71

80,2

5

Consiliul raional Cimișlia

52

44,2

6

Consiliul raional Criuleni

33

85,3

7

Consiliul raional Dubăsari

11

32,1

8

Consiliul raional Anenii Noi

5

18,3

9

Consiliul raional Taraclia

29

41,9

10

Consiliul raional Briceni

14

50,8

11

Consiliul raional Fălești

29

97,3

12

Consiliul raional Ștefan Vodă

44

66,3

13

Consiliul raional Glodeni

37

93,8

14

Consiliul raional Florești

10

35,5

15

Consiliul raional Leova

13

49,0

16

Consiliul raional Dondușeni

17

36,1

Total

978,9

Anexa nr. 2
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de APL2
Nr.

Autoritatea administrației
publice locale

Capacitatea
centrelor de
plasament
(număr de
locuri)

Total mijloace pentru
întreținerea centrelor de
plasament temporar al
refugiaților, mii lei

1

Consiliul municipal Bălți

292

1458,70

2

Consiliul raional Anenii Noi

76

193,50

3

Consiliul raional Briceni

60

123,50

4

Consiliul raional Cahul

391

500,00

5

Consiliul raional Călărași

70

105,10

6

Consiliul raional Cimișlia

55

20,70

7

Consiliul raional Criuleni

130

195,00

8

Consiliul raional Dondușeni

120

121,50

9

Consiliul raional Florești

40

128,70

10

Consiliul raional Glodeni

102

377,3

11

Consiliul raional Hâncești

150

360,80

12

Consiliul raional Orhei

20

168,6

13

Consiliul raional Soroca

80

15,10

14

Consiliul raional Ștefan Vodă

115

143,20

15

Consiliul raional Taraclia

75

175,10

16

Consiliul raional Ungheni

20

85,80

17

Consiliul raional Ungheni

50

177,90

Total

4350,50

Anexa nr. 3
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de APL1
Nr.

Autoritatea administrației
publice locale

1

Primăria orașului Anenii Noi
Total

Capacitatea centrelor Total mijloace pentru
de plasament (număr întreținerea centrelor de
de locuri)
plasament temporar al
refugiaților, mii lei

30

30,30
30,30

Anexa nr.4 modificată și înlocuită prin pct. 15 subpct.15.5. din Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr. 18 din 28 aprilie 2022.

Anexa nr. 4
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile
publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital
majoritar de stat, organizațiile necomerciale

Nr.
d/o

Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru
refugiați (CPTR)

Capacitatea CPTR
(numărul de locuri)

Suma, mii
lei

1

IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie
și Reabilitare

60

552,2

2

IP Universitatea de Stat din Moldova

738

402,6

3

Academia de studii Economice din Moldova

125

295,5

4

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

228

280,3

5

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

80

166,7

6

Colegiul Tehnologic din Chișinău

30

68,7

7

IP Școala Profesională or. Criuleni

67

281,8

8

Instituția Publică Școala Profesională nr. 3

20

31,5

9

ÎS Sanatoriul preventiv de bază Constructorul (APP)

100

739,3

10

ÎS Manejul de atletică ușoară (APP)

850

1016,2

11

ÎS Hotelul Zarea (APP)

100

114,4

12

ÎS Moldtelecom (APP)

100

219,5

13

ÎS CIE Moldexpo SA

470

432,6

14

CR BB Emanuel (Călărași) (ONG)

30

46,7

15

Centrul Creștin „Sarepta”

100

477,8

16

AO Centrul de Resurse pentru tineret Dacia (Pensiunea
Zăvoiul Nistrului, Soroca)

40

263,6

17

AO El-Sadai (tabara El-Sadai) Chișinău

120

49,3

18

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Costești

145

490,2

19

Fundația Internațională din Moldova Calea fericirii

45

56,4

20

Asociația Obștească Pro valoare”

40

42,3

Total

6027,5

Anexa nr. 5
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile
publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital
majoritar de stat, organizațiile necomerciale

Nr.
d/o

Entitatea ce gestionează Centrul de
plasament pentru refugiați (CPTR)

Capacitatea CPTR
(numărul de locuri)

Suma,
mii lei

1

Centrul de plasament pentru persoane vârstnice
și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău

60

218,2

Se completează cu Anexa nr.6 prin pct. 15 subpct.15.7. din Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr. 18 din 28 aprilie 2022.

Anexa nr. 6
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de
instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Educației și Cercetării
Nr.
d/o

Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru
refugiați (CPTR)

Capacitatea
CPTR (numărul
de locuri)

Suma,
mii lei

1

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale a
Ministerului Educației și Cercetării

40

65,9

2

Institutul de Științe ale Educației

176

213,7

3

Instituția Publică Liceul Republican cu Profil Sportiv din
subordinea Ministerului Educației și Cercetării

30

42,6

Total

322,2

Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÂRE Nr. HG260/2022
din 20.04.2022

cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru
susținerea programelor raionale/municipale de granturi
destinate organizațiilor de tineret și grupurilor
de inițiativă ale tinerilor
Publicat : 22.04.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 120-127 art. 313 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 12 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2016 cu
privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 315-328, art. 688), cu
modificările ulterioare, și al art. 3 lit. c) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.
205/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 315-324, art. 478), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Finanțelor va aloca autorităților administrației publice locale mijloace
financiare în sumă de 1 000,0 mii lei, prevăzute în bugetul de stat, în vederea susținerii
programelor raionale/municipale de granturi destinate organizațiilor de tineret și grupurilor
de inițiativă ale tinerilor, conform anexei nr. 1.
2. Valorificarea mijloacelor repartizate autorităților administrației publice locale se va
efectua în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat privind dezvoltarea
centrelor de tineret, semnate între Ministerul Educației și Cercetării și consiliile
raionale/municipale.
3. Ministerul Finanțelor va efectua finanțarea cheltuielilor în baza solicitărilor de
finanțare prezentate de către Ministerul Educației și Cercetării, conform modelului din
anexa nr. 2.
4. Ministerul Educației și Cercetării va examina setul de acte obligatorii recepționate
de la autoritățile administrației publice locale și va lua o decizie în vederea cofinanțării, în
baza principiului de paritate, a programelor raionale/municipale de granturi destinate
organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.
5. Autoritățile administrației publice locale vor prezenta Ministerului Educației și
Cercetării rapoartele privind rezultatele obținute în urma valorificării potrivit destinației a
resurselor financiare repartizate, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat
privind dezvoltarea centrelor de tineret, semnate între Ministerul Educației și Cercetării și
consiliile raionale/municipale, conform anexei nr. 3.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului
Educației și Cercetării.

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA
Contrasemnează:
Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală
Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi
Nr. 260. Chişinău, 20 aprilie 2022.
anexa nr. 1
anexa nr. 2
anexa nr. 3

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr. 260/2022
Repartizarea mijloacelor financiare
autorităților administrației publice locale din bugetul de stat
pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi
destinate organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor
Nr.
Autoritatea administrației publice locale
crt.

Suma
(mii lei)

1.

Consiliul Municipal Bălți

50,00

2.

Consiliul Raional Anenii Noi

100,00

3.

Consiliul Raional Cimișlia

100,00

4.

Consiliul Raional Criuleni

100,00

5.

Consiliul Raional Dubăsari

40,00

6.

Consiliul Raional Fălești

40,00

7.

Consiliul Raional Florești

80,00

8.

Consiliul Raional Glodeni

25,00

9.

Consiliul Raional Hîncești

5,00

10.

Consiliul Raional Nisporeni

20,00

11.

Consiliul Raional Ocnița

50,00

12.

Consiliul Raional Orhei

40,00

13.

Consiliul Raional Rîșcani

100,00

14.

Consiliul Raional Sîngerei

100,00

15.

Consiliul Raional Soroca

60,00

16.

Consiliul Raional Strășeni

50,00

17.

Consiliul Raional Ungheni

30,00

Total

1000,00

Anexa 1: Formular de dezvoltarea initiativei comunitare creative (harta
Art-Actiune)

Un spaliu pentru toli, Centrului de Tineret,

Denumirea Art

o^ Cin*tio

Acfiunii
Echilru CoolTearn

Denumirea

grupului,

ln ajutoml echipei coolreanr \,or veni tinerii of.

comunitltii

berref

nai

cimrslra, vollntarji

$i

rciarii Cle'trului de Tineret qi speciali;tii din prirraria or. Cirnislia.

2022

septembrie 2022

CAnd vom
tinaliza?(data)

Loca{ia:
Unde

va

Spaliul programat petttru rellovare se afla
Ji

implementatci

Ar/-

in incinta Casei de CultLu-i,

care

anterior nq a tbst exploatatd gi se afla inff-o stare deplorabila. La moment
este
folosit pentlrr pelrecerea activit6lilor inrpreuna cu ttner-ii gi a tirnpllui liber,

Ac;liunea?

Viziune / Scop:

Inrplonrentarea acestui proiect are ca sc

De ce clori[i slt

de a ieql clitt zona de confilrt, irnplicarea lor activa in plocesul cle
repar.alie le va
insufla incledere in propriile lbrle;i cural cie a lace lafa mLrltgr provocir.i. pc

aceli asla?

parcurs, spatiul dat va

fi

folosrt pentru petreccrea tinrpului liber, desfd$urarea
activitdljlor a Centrr"rlui, tut spatiu pentru elaborarea proiectelor scolare sar-r
a

repetiliilor. Acest spaliu va fi mereu accesibil pen(ru tinerii i,olunrari beneficiarr
Ei
din cotnunitale pentru a -$i petreoe tirnpul liber alatulj de semenij lor. va ll locul
renovat cu ull aspect pldcut curat gi sigur pentlu trncri unde \,or putca

clr_qanrza

dif-erite activitati infbrmative, animarea timpLrlLri liber pe tot parcursul anulli.

Irr cadrul proiectului

p

vo'li

irnplicali toli tinerii. vorurrtarii crentr.urui

cre Tirrerer si

Activitatea este suslinuti financiar de Fondul comun
j
civice a tinerilor din Republica Moldova - Ministerului Educaliei cercet;rii
al Republicii Moldova, AgenIiei Elveliene
si
pentru
rv
yL
u
Dezvoltare
Iv'
t,L' 'rr
gi Cooperare in Republica Moldova
5r Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie in Republica Moldova gi realizati de Fundalia Terre
des
hommes Moldova

MINISTERI.JI,
PI)r,ic.1Tt Ut st cERCI r.iRrl

:P@
4.

Lucrdri de amenajare
a

clubului

il:T,
Trainrng

cle

Josu

rrina

Luna septen$rie

.losu

Irina

Luna Septenrbric

3

zile

cie

autocunoa$tere

Persoane: tiner

Resurse:

De ce resurse vefi
avea nevoie?
(pers'oane,

Idna

mobilierului

-s

6.

Josu

fonduri,

co'siliului ca'e slrnt crisponibili s5
ne ajute, erectrician qi arfi speoraliqti
din cadrul
primiriei ;i consiliului care sunt
dispugi sI ne a.jute,
Materiare: Vopsea, criluanf, per:ii, arnestec
Llscat, cirnent, alrorsa gnrnci,
rrnerfc

materia le)

Sunra solicitata de la Tcllx 1000
USD (17800 le,)

Indicatorii
progresului:

o o sard trine anrcna.iatd qi sigur pentru
dcsfEgurare a diverscror
activita[i,
o Un nurnd'cre p6'a ra r5 - 20 tineri vor
fi impricafi in activrt6tr.
o Tineri conectali la activitalile <lrganizate,

Schimbdrile pe
tertnen scttrt pe cctre

dorili sd le realizali

Ce ne.ar plicea sI yedem:

'

Cel nrai murt ag ciori sd vedem cLul
aceastd sald de'i'e fi,rnclionabii
qi zi
de zi esfe plin cu tineriveseli care
crest';oara diverse activitari pe
interesul
lor.

r

Diverscr activitali creative

implica gi o fac din pldcere.

Activitatea este
civice a tinerilor d
5i Cooperare in Re

t

Cel tttai nlir-rrt

lrr,.,','

hommes

gi

interesante pentru tineri, cuur
trncrii

se

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIýLIA
Direc{ia Asisten{й Socialй qi Protec{ie а Familiei
MD4101, оr. Cimiýlia, str. дI. cel Вчп, 133. Tel./fax +373 24l22548
wwч. rаiор"сLm

Nr.

WЗ

isliадшl

е_m ail :

4ý.сдЩ!ýЦД@gдаil.ýgД / stas.cim islia@siaas. gov.

//аг,

din

m

d

2022

Consiliul Raional CimiElia
Dlui Olarescu Mihail

Demers
Directia Asistentё Socialй qi Proteclie а Familiei Cimiglia solicitй mаjоrаrеа
veniturilor gi cheltuielilor pentru achitarea serviciilor comunale, mаjоrбm suma
veniturilor in rezultatul majorёrii tarifelor 1а incёlzire.

orgli

Nr.

1

2

2265
2265

Denumirea

org2

1,4446

Directja asistenta sociala si

Fз

РlР2 kd_prog

РЗ kd_activ

1091

9001

00005

1091

sOoi

00005

kd_fu nct

protectia familiei cimislia

t4446

Directia asistenta sociala si
protectia familiei cimislia

Total

cod

есопоmlс

suma lei

t42з2о

20000,00

222зоо

20000.00

0,00

142З20 Platё репtгu locatiullea Ьuпuгilог patгirnoniului public
222З00 Servicii de locatiune.

Апехй: Anexa пr,2.
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA
Direcfia invif[mAnt General

Nr.70/01-31 din 11.05 '2022

Consiliul raional Cimiglia
Direcfia Finanfe Cimiqlia

inconformitatecudeciziaconsiliuluiraionalCimiqlia,nr.02-05dindin|4mat
desfdqurdrii
a unei unitali de transport. in urmd
vdruare
la
expunerea
prltHd
202r

de 33'308 lei'

procedurii

cu suma
de iicitaliei a autobusului 9colar a fost adjudecat
decizia
pe contul consiliului, conform pct' 5 din

banii fiind achitafi

men{ionatd

pubrice vor fi destinate pentru
incasate in rezurtatur ricital'or
financiare
,,Miiloacere
celor expuse
General Cimiqlia' in contextul
majorarea finanldri Direcliei inv6!6mdnt
cimiglia in
contul Direcliei invdldmint General
in
transferali
fie
s6
Ruglm
mai sus,
copiilor "Izvoraq" din satul Zloli' la codul
Taberei de odihnd Ei intremare a
br.rgetul

ECO-222990.

$ef, direcfie

Vasile Surdu

