
REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLruL RATONAL CrMrgLrA

PROIECT

DE.CIZ r.P5 t2/
dinJ? te, 20n

cu privire la raportul privind executarea bugetului raional ,

pentru semestrul f aI anului2022

in conformitate cu:
- att.4 alin. 2 dinl-egea nr.435/2006 privind descentralizarcaadministrativd;
- art.24 qi art.25 dinLegeanr. 18l/2014 finantelor publice gi responsabilitdtii bugetar-

fiscale;
- art. 43 alin. (1) lit. b3) din Legea nr. 43612006 privind administralia publicd locald;- art.3l din Legea m. 39712003 privind finanJele publice locale;
- Legeanr.205/2021 bugetului de statpentru anul2022.

Audiind informalia prezentatd de qefa Direcjiei Finanle Cimiqlia, dna Olesea R6cild,
privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului2022 qi linind cont c6,
conform raportului financiar pentru 6 luni ale anului 2022, bugetul raional Cimiglia a fost
executat:
- lapartea de venituri in sumd de94759,69 mii lei sau la nivel de 5l,3oh;
- lapartea de cheltuieli in sumd de 87010,26 mii lei sau la nivel de 45,4vo;
- la transferuri de la bugetul de stat in sumd de 87871,45 mii lei sau 51,2yo,

Consiliul Raional Cimiqlia

DECIDE:

Se ia act de Raportul privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului
2022,prezentat de dna olesea Rdcild, qef Direclie Finante Cimiglia, inclusiv:
1.1.Raport-privind executarea bugetului raional conform clasificaliei economice la

situafia din 30.06.2022, anexa nr. 1;
1.2.Raport privind cheltuielile bugetului raional conform clasificajiei funcfionalela

situafia din 30.06.2022, anexa nr.2;
1.3. Raport privind cheltuielile bugetului raional pe programe qi subprograme la

situafia din 30.06.2022, anexa nr.3.
Se pune in sarcina subdiviziunilor cu statut de persoand juridici qi institufiilor publice
din subordinea consiliului raional:

- sd intreprindd mdsuri eficiente pentru acumularea veniturilor planificate;
- si asigure valorificarea eficientd gi raJionald a resurselor financiare publice, cu

respectarea limitelor aprobate, prin instituirea unui regim de control rigid asupra
utilizdrii lor;

- sd asigure respectarea intocmai a legislatiei privind achiziliile publice la
contractarea de lucrdri, servicii qi bunuri;

- si asigure gestionarea aloca[iilor bugelare gi adrninistrarea patrimoniului public in
conformitate cu principiile bunei guvemdri;

1.



- se asigure publicarea bugetelor, rapoartelor privind executarea acestora gi
performanla in cadrul programelor, in conformitate cu obiectivele gi indicatorii
asumafi, inclusiv pe pagina oficiald a consiliului raional www.raioncimiglia.md.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olirescu,
Pregedintele Raionului Cimiglia.

4. Prezenta decizie se include in Registrul
cunogtintd, prin publicare pe pagina
www.raioncimislia.md.

Pregedintele gedinfei

Contrasemneazilz
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Pregedinte al raionului Mihail Olf,rescu

de stat al actelor locale gi se aduce la
web a Consiliului Raional Cimislia-

Avizat:

Secretarul consiliului

$ef, Sectia Administratie Public[

$ef, Secfia Juridicl

Proiect elaborat de:

$ef, Directie FinanJe Cimiglia

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian

%q GhenadieGrosu

Olesea R[cild

(



 

Anexa nr. 1  

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/___  din __________2022 
 

 

Raport privind executarea bugetului raional conform clasificației economice 

la situația din 30.06.2022 

 
mii lei 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 

anul curent 

Executat fața de 

precizat 

devieri (+/-) 
în 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

I.VENITURI 1 171 093,60 184 714,65 94 759,69 -89 954,96   51.3 

Impozite și taxe 11 5 074,00 5 074,00 2 813,65 -2 260,35   55.5 

Impozite pe venit 111 4 939,00 4 939,00 2 774,28 -2 164,72   56.2 

Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 4 759,00 4 759,00 2 596,79 -2 162,21   54.6 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 

spre plată/achitat 
111121 125,00 125,00 154,80 29,80  123.8 

Impozit pe venitul persoanelor fizice în 

domeniul transportului rutier de persoane în 

regim de taxi 

111125 35,00 35,00 10,36 -24,64   29.6 

Impozit pe venitul aferent operațiunilor 

de predare în posesie și/sau folosința a 

proprietății imobiliare 

111130 20,00 20,00 12,33 -7,67   61.7 

Taxele pentru resursele naturale 11461 135,00 135,00 39,36 -95,64   29.2 

Taxa pentru apă 114611 130,00 130,00 37,80 -92,20   29.1 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 5,00 5,00 1,44 -3,56   28.8 

Taxa pentru folosirea subsolului 114614 - - 0,13 0,13 - 

Alte venituri 14 5 245,40 7 964,90 4 012,14 -3 952,76   50.4 

Plata pentru certificatele de urbanism și 

autorizările de construire sau desființare în 

bugetul local de nivelul 2 

142214 0,50 0,50 0,60 0,10  120.0 

Taxa la cumpararea valutei străine de 

catre persoanele fizice în casele de schimb 

valutar 

142245 110,00 110,00 110,94 0,94  100.9 

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de 
către instituțiile bugetare 

1423 2 831,90 2 924,90 1 873,50 -1 051,40   64.1 

Încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată 
142310 1 860,50 1 869,62 939,05 -930,57   50.2 

Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public 
142320 971,40 1 055,28 934,45 -120,83   88.5 

Amenzi și sancțiuni 143 2,00 2,00 - -2,00 - 

Amenzi și sancțiuni contravenționale 1431 2,00 2,00 - -2,00 - 

Amenzi și sancțiuni contravenționale 

încasate în bugetul local de nivelul 2 
143120 2,00 2,00 - -2,00 - 

Donații voluntare 144 2 300,00 4 926,50 2 026,50 -2 900,00   41.1 

Donații voluntare pentru cheltuieli 

curente din surse externe pentru instituțiile 

bugetare 

144124 - 17,80 17,80 -  100.0 

Donații voluntare pentru cheltuieli 

capitale din surse externe pentru instituțiile 

bugetare 

144224 2 300,00 4 908,70 2 008,70 -2 900,00   40.9 

Alte venituri si venituri neidentificate 145 1,00 1,00 0,60 -0,40   60.0 



Alte venituri încasate în bugetele locale 

de nivelul 2 
145141 1,00 1,00 0,60 -0,40   60.0 

Transferuri primite în cadrul bugetului 

public național 
19 160 774,20 171 675,75 87 933,90 -83 741,85   51.2 

Transferuri curente primite cu destinație 

specială  între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul II pentru învățămîntul 

preșcolar, primar, secundar general, special 

și complementar (extrașcolar) 

191111 104 831,40 112 211,90 62 445,09 -49 766,81   55.6 

Transferuri curente primite cu destinație 
specială  între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul II pentru asigurarea și 

asistența socială 

191112 3 524,40 6 745,40 2 717,47 -4 027,93   40.3 

Transferuri curente primite cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul II pentru școli sportive 

191113 3 341,50 3 448,10 1 664,61 -1 783,49   48.3 

Alte transferuri curente primite cu 

destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II 

191115 - 100,00 - -100,00 - 

Transferuri curente primite cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul 2 pentru infrastructura 

drumurilor 

191116 14 177,40 14 177,40 1 193,26 -12 984,14    8.4 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul II 

191131 28 660,30 28 660,30 17 196,18 -11 464,12   60.0 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală din fondul de compensare între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

II 

191132 3 128,70 3 128,70 1 877,22 -1 251,48   60.0 

Transferuri curente primite cu destinație 

specială între instituțiile bugetului de stat și 

instituțiile bugetelor locale de nivelul 2 

191310 3 110,50 3 110,50 777,62 -2 332,88   25.0 

Transferuri primite între bugetele locale în 

cadrul unei unități administrativ-teritoriale 
193   93,45 62,45 -31,00   66.8 

Transferuri curente primite cu destinație 

specială între bugetele locale de nivelul II și 
bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unități administrativ-teritoriale 

193111 - 62,45 62,45 -  100.0 

Transferuri capitale primite cu destinație 

specială între bugetele locale de nivelul 2 și 

bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei 

unități administrativ-teritoriale 

193120 - 20,00 - -20,00 - 

Transferuri curente primite cu destinație 

generală între bugetele locale de nivelul II 

și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unități administrativ-teritoriale 

193131 - 11,00 - -11,00 - 

II.CHELTUIELI ȘI ACTIVE 

NEFINANCIARE 
  177 455,80 191 666,45 87 010,26 -104 656,19   45.4 

III.CHELTUIELI 2 145 804,90 154 717,17 78 806,95 -75 910,22   50.9 

Cheltuieli de personal 21 114 024,10 115 742,00 63 803,42 -51 938,58   55.1 

Bunuri și servicii 22 20 214,20 27 963,93 10 462,67 -17 501,26   37.4 

Dobânzi și alte plăți achitate pentru 

împrumuturile recreditate între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul II 

24 105,00 105,00 59,59 -45,41   56.8 

Subvenții 25 582,00 593,00 332,30 -260,70   56.0 

Prestații sociale 27 5 894,90 6 873,65 3 639,03 -3 234,62   52.9 

Alte cheltuieli 28 2 784,70 932,99 289,95 -643,04   31.1 

Transferuri acordate în cadrul bugetului 

public național 
29 2 200,00 2 506,60 220,00 -2 286,60    8.8 

IV.ACTIVE NEFINANCIARE 3 31 650,90 36 949,28 8 203,31 -28 745,97   22.2 

Mijloace fixe 31 23 623,00 27 692,55 4 632,64 -23 059,91   16.7 



Stocuri de materiale circulante 33 8 027,90 9 256,74 3 570,67 -5 686,07   38.6 

V.SOLD BUGETAR - -6 362,20 -6 951,80 7 749,43 14 701,23   >200 

VI.SURSELE DE FINANȚARE - 6 362,20 6 951,80 -7 749,43 -14 701,23  111.5 

VII.ACTIVE FINANCIARE 4     33,78 33,78   

VIII.DATORII 5 -2 790,80 -2 790,80 -1 359,25 1 431,55   48.7 

Împrumuturi recreditate interne între 

bugete 
56 -2 790,80 -2 790,80 -1 359,25 1 431,55   48.7 

VI.SURSELE DE FINANȚARE - - - - - - 

IX.MODIFICAREA SOLDULUI de 

mijloace bănești 
90 9 153,00 9 742,60 -6 423,95 -16 166,55   65.9 

Sold de mijloace bănești la începutul 
perioadei 

91 9 153,00 9 742,60 9 742,95 0,35  100.0 

Sold de mijloace bănești la sfîrșitul 

perioadei 
93 - - -16 166,90 -16 166,90 - 

 

 

Secretarul consiliului       Gheorghe Netedu 

 

Anexa nr. 2  

la decizia Consiliului Raional 
nr. __/___  din __________2022 

 

Raport privind cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale 

la situația din 30.06.2022 
mii lei 

Denumirea 

Cod 

 

F1-F3 

Aprobat Precizat pe an 
Executat anul 

curent 

Suma 

% 

din 

total 

Suma 

% 

din 

total 

Suma 

% 

din 

total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total   177 455,80 100.0 191 666,45 100.0 87 010,26 100.0 

Servicii de stat cu destinație 

generală 
01 9 176,70    5.2 9 527,20    5.0 4 132,41    4.7 

Apărare națională 02 149,10    0.1 149,10    0.1 36,05   

Ordine publică și securitate 

națională 
03 774,70    0.4 369,70    0.2 126,05    0.1 

Servicii în domeniul economiei 04 18 232,60   10.3 16 240,60    8.5 2 057,08    2.4 

Gospodaria de locuințe și 

gospodăria serviciilor comunale 
06 2 498,00    1.4 2 025,60    1.1 214,00    0.2 

Ocrotirea sanătății 07 534,00    0.3 2 464,70    1.3 55,21    0.1 

Cultura, sport, tineret, culte si  

odihna 
08 7 516,20    4.2 8 518,60    4.4 3 119,75    3.6 

Învățămînt 09 110 567,90   62.3 120 185,15   62.7 65 089,43   74.8 

Protecție socială 10 28 006,60   15.8 32 185,80   16.8 12 180,29   14.0 

 

 

 

Secretarul consiliului       Gheorghe Netedu  



Anexa nr. 3  

la decizia Consiliului Raional 

nr. __/___  din __________2022 

 

Raport privind cheltuielile bugetului raional pe programe și subprograme 

la situația din 30.06.2022 

 

Denumirea 
Cod 

P1-P2 
Aprobat 

Precizat pe 

an 

Executat 

anul 

curent 

Executat fața de 

precizat 

devieri (+/-) 
în 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL CHELTUIELI 2+3 177 455,80 191 666,45 87 010,26 -104 656,19   45.4 

Cheltuieli recurente 
(2+3)-

3192 
177 455,80 191 666,45 87 010,26 -104 656,19   45.4 

Cheltuieli de personal 21 114 024,10 115 742,00 63 803,42 -51 938,58   55.1 

Investiții capitale în active în curs 

de execuție 
3192 - - - - - 

Resurse, total 1+2 177 455,80 191 666,45 87 010,26 -104 656,19   45.4 

resurse generale 1 169 103,40 180 594,55 82 221,70 -98 372,85   45.5 

venituri colectate 296+297 8 352,40 11 071,90 4 788,57 -6 283,33   43.2 

dintre care venituri speciale 296 3 220,50 3 220,50 888,57 -2 331,93   27.6 

resurse ale proiectelor finanțate 
din surse externe 

298+299 - - - - - 

Exercitarea guvernării 0301 7 103,80 7 785,80 3 356,54 -4 429,26   43.1 

Politici și management în domeniul 

bugetar-fiscal 
0501 1 667,90 1 667,90 762,26 -905,64   45.7 

Gestionarea fondurilor de rezervă și  

de intervenție 
0802 300,00 13,20 - -13,20 - 

Acțiuni cu caracter general 0808 - -44,70 -45,97 -1,27 
 

102.8 

Datoria internă a autorităților 

publice locale 
1703 105,00 105,00 59,59 -45,41   56.8 

Servicii de suport în domeniul 
apărării  naționale 

3104 149,10 149,10 36,05 -113,05   24.2 

Protecția civilă și apărarea  

împotriva incendiilor 
3702 774,70 369,70 126,05 -243,65   34.1 

Politici și management  în domeniul 
macroeconomic și de dezvoltare a 

economiei 

5001 620,10 620,10 265,15 -354,95   42.8 

Susținerea întreprinderilor mici și 

mijlocii 
5004 2 200,00 230,00 123,22 -106,78   53.6 

Politici și management în domeniul 

agriculturii și industriei alimentare 
5101 617,50 617,50 293,89 -323,61   47.6 

Politici și management în domeniul 

infrastructurii și dezvoltării 

regionale 

6101 617,60 595,60 238,90 -356,70   40.1 

Dezvoltarea drumurilor 6402 14 177,40 14 177,40 1 135,93 -13 041,47    8.0 

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe 

și serviciilor comunale 
7502 298,00 309,00 214,00 -95,00   69.3 

Construcția locuințelor 7504 2 200,00 1 716,60 - -1 716,60 - 

Programe naționale și speciale în 

domeniul ocrotirii sănătății 
8018 234,00 246,00 55,21 -190,79   22.4 

Dezvoltarea și modernizarea 

instituțiilor în domeniul ocrotirii 

sănătății 

8019 300,00 2 218,70 - -2 218,70 - 

Politici și management în domeniul 

culturii 
8501 846,20 965,20 441,76 -523,44   45.8 



Dezvoltarea culturii 8502 1 599,40 1 612,00 523,90 -1 088,10   32.5 

Protejarea și punerea în valoare a 

patrimoniului cultural național 
8503 982,90 1 555,30 253,27 -1 302,03   16.3 

Susținerea  televiziunii și 

radiodifuziunii publice 
8505 100,00 100,00 37,48 -62,52   37.5 

Sport 8602 3 710,60 3 817,20 1 769,33 -2 047,87   46.4 

Tineret 8603 277,10 468,90 94,00 -374,90   20.0 

Politicii și management în domeniul  

educației și cercetării 
8801 3 250,10 3 259,22 1 523,10 -1 736,12   46.7 

Educație timpurie 8802 1 363,30 1 500,80 671,84 -828,96   44.8 

Invățămînt primar 8803 1 888,50 2 293,20 1 069,89 -1 223,31   46.7 

Invățămînt  gimnazial 8804 44 523,40 51 307,35 28 623,18 -22 684,17   55.8 

Invățămînt  liceal 8806 49 293,20 49 384,78 27 425,42 -21 959,36   55.5 

Servicii generale în educație 8813 894,30 894,30 371,42 -522,88   41.5 

Educație extrașcolară și susținerea 

elevilor dotați 
8814 9 281,20 11 471,60 5 400,61 -6 070,99   47.1 

Curriculum 8815 73,90 73,90 3,97 -69,93    5.4 

Politici și management în domeniul 

protecției sociale 
9001 2 274,30 2 294,30 1 085,50 -1 208,80   47.3 

Protecție a familiei și copilului 9006 4 486,20 4 486,20 1 965,87 -2 520,33   43.8 

Protecția socială a persoanelor cu 

dizabilități 
9010 20 359,70 23 776,20 8 510,35 -15 265,85   35.8 

Protecție socială în cazuri 

excepționale 
9012 362,10 1 104,80 618,58 -486,22   56.0 

Protecție socială a unor categorii de 

cetățeni 
9019 524,30 524,30 - -524,30 - 
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NOTA INFORMATIVA

cu privire la raportul privind execatarea hugetalui raional
pentru semestrul f aI anului 2022

1. Denumirea autorului gi, dupi c z, a participanfitor la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie este elaborat de cdtre Direc{ia Finanfe.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ gi finalitifile
urmirite
in conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. b3) din Legea nr. 436/ 2006 privind administralia
publicd locald, art.24 $i art. 25 dinLegea finanfelor publice qi responsabilitdlii bugetar-
fiscale nr. l8l/2014, art.31 alin. (2) din Legea nr.397/2003 privind finanlele publice
locale, Direcfia Finanle a elaborat proiectul dat de decizie.
Scopul elabordrii proiectului de decizie este raportarea executdrii bugetului raional
pentru 6 luni ale anului 2022, informarea Consiliul raional despre rezultatele executarii
bugetului raional intru aprecierea rezultatelor ob{inute pe perioada examinata gi
asigurarea transparen{ei in gestionarea eficientd a finanfelor publice de cdtre executorii
de buget.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectere
armonizarea legislatiei nafionale cu legislafia uniunii Europene
Proiecful de decizie nu conline careva norrne privind armonizarea
cu legislatia Uniunii Europene.

care au ca scop

legislaliei na{ionale

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022
confine: raport privind executarea bugetului raional conform clasificaliei economice,
raport privind cheltuielile bugetului raional conform clasificaliei funcfionale, raport
privind cheltuielile bugetului raional pe programe ;i subprograme la situa{ia din
30.06.2022 gi raportul narativ care reflectd executarea indicatorilor principali afifi la
partea de venituri gi cdt qi la partea de cheltuieli pentru perioada raportatd.
Proiectul de decizie vaaveaun impact semnificativ in respectarealegislaliei in vigoare.
Totodatd, prin proiectul de decizie, se urmdre;te satisfacerea interesului public de a
asigura raportuea executdrii bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022.
5. Fundamentarea economico-financiari
Implementarea proiectului de decizie cu privire la executarea bugetului raional
presupune audierea executdrii bugetului raional la venituri gi cheltuieli pentru aprecierea
rezultatelor ob{inute in perioada men{ionatd qi nu implicd alocarea mijloacelor
financiare. Astfel, implementarea proiectuluivarealiza finalitateaprevdztrtd.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie a fost elaborat in conformitate cu art. 43 alin. (l) lit. b3) din.I.egsa
nr.436/ 2006 privind administralia publicd locald, art.24 $i art. 25 dinLegea finanfelor
publice Ei responsabilitdfii bugetar-fiscale nr. l8ll20l4, art.3l alin. (2) din Legea nr.
39712003 privind finanfele publice locale ;i nu prevede modificarea oricdrui act
normativ.
7. Constatirile expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde
prevederilor art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul
proiect de decizie prevede executarea rrt. 43 alin. (l) lit. b3) din Legea rtr. 436/ 2006



privind administralia publicd locald, art. 24 ;i art. 25 din Legea finanlelor publice ;i
responsabilitetii bugetar-fiscale nr. l8ll20l4, art. 31 alin. (2) din Legea finanlelor
publice locale nr. 397 12003.
Proiectul este in concordanld cu legilslaJia sus menfionatd, structura qi conlinutul actului
corespunde normelor de tehnicd legislativ[. Examinarea qi aprobareaproiectuluiincauzd,

Consiliului raional si are
8. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.l00l20l7 cu privire la actele normative qi a
Legii tu. 239/2008 privind transparenta in procesul decizional, anunful cu privire la
consultdri publice gi proiectul de decizie cu toate explicaliile de rigoare sint plasate pe
pagina web oficiald a Consiliului Raional Cimiqlia www.raioncimislia.md, sec{iunea -

decizionald/ Proiecte de decizii.
Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate pentru avizare qi
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RAPORT NARATIV  

privind executarea bugetului raional Cimișlia 

pentru semestrul I al anului 2022 
 

În conformitate cu art. 43 alin. (2), lit. b³) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436/2006, art. 24 și art. 25 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 31 alin. (3) din Legea privind finanţele publice 

locale nr. 397/2003 şi conform cerinţelor Ordinelor Ministerului Finanţelor nr. 208//2015 

cu privire la clasificaţia bugetară, nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic 

privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului și nr. 216/2015 cu privire la 

aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice 

privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, se prezintă raportul 

privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022, spre examinare şi 

aprobare Consiliului raional. 

Bugetul raional pentru anul 2022 a fost aprobat în ședința Consiliului raional din 17 

decembrie 2021, prin decizia nr. 07/01. Ca rezultat, volumul bugetului a însumat: venituri 

în sumă de - 171093,6 mii lei, cheltuieli în sumă de -177455,8 mii lei, cu un deficit bugetar 

în mărime de 9153,0 mii lei, sursa de finanțare fiind soldul bugetar format la 01 ianuarie 

2022.  

Plafonul datoriei interne constituie 2790,8 mii lei cu sursa de finanțare - veniturile 

proprii formate în bugetul raional. Destinația împrumuturilor contractate: 

- 2679,3 mii lei - „Energetic II”, destinat pentru Reabilitarea sistemelor interne de 

încălzire a IMSP Spitalul Raional Cimișlia și LT „M. Eminescu”, or. Cimișlia, 

angajat în anul 2009 cu scadență în 15 octombrie 2023; 

- 111,5 mii lei - „Locuințe Sociale”, destinat pentru construcția locuințelor sociale, 

angajat în anul 2018 cu scadență în anul 2038. 

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2022 în bugetul raional au fost operate modificări și 

completări, în conformitate cu deciziile adoptate în cadrul ședințelor Consiliului Raional 

Cimișlia:  

- Decizia nr. 01/03 din 11.03.2022 cu privire la modificarea bugetului raional 

aprobat pentru anul 2022; 

- Decizia nr. 01/10 din 11.03.2022 cu privire la aloarea mijloacelor financiare din 

fondul de rezervă al consiliului raional; 

- Decizia nr. 01/18 din 11.03.2022 cu privire la cu privire la repartizarea surselor 

financiare din componenta raională; 

- Decizia nr. 02/02 din 11.03.2022 cu privire la modificarea bugetului raional 

aprobat pentru anul 2022; 

- Decizia nr. 02/03 din 11.03.2022 cu privire la aloarea mijloacelor financiare din 

Fondul de rezervă al consiliului raional; 

- Decizia nr. 01/01 din 14.04.2022 cu privire la cu privire la repartizarea surselor 

financiare din componenta raională. 

- Decizia nr. 03/01 din 17.06.2022 cu privire la corelarea bugetului raional aprobat 

cu Legea bugetului de stat pe anul 2022. 

- Decizia nr. 03/02 din 17.06.2022 cu privire la modificarea bugetului raional 

aprobat pentru anul 2022; 

- Decizia nr. 03/04 din 17.06.2022 cu privire la aloarea mijloacelor financiare din 

Fondul de rezervă al consiliului raional. 



 

 

Factorii de bază care au determinat modificările și completările operate sunt 

veniturile acumulate suplimentar la cele aprobate, necesarul de asigurare financiară a 

anumitor cheltuieli, revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, modificarea Legii 

bugetului de stat pentru anul în curs. 

În rezultat, pentru semestrul I al anului 2022, partea de venituri a bugetului raional 

a fost executată în sumă de 94759,7 mii lei şi a constituit 51,3 la sută din volumul 

veniturilor precizate, iar partea de cheltuieli – 87010,3 mii lei sau 45,4 la sută.  

 

Evoluția indicatorilor bugetului raional pe perioada anilor 2020-2022 
Diagrama nr. 1 

 
 

 

În continuare este prezentată informaţia privind executarea indicatorilor planificați 

în bugetul raional la partea de venituri şi cheltuieli, precum şi factorii de influenţă asupra 

acestora. 

 

 

I. EXECUTAREA VENITURILOR BUGETULUI RAIONAL 

 

 

Conform raportului financiar pentru 6 luni ale anului 2022, încasările bugetului 

raional pe toate componentele s-au realizat în sumă de 94759,7 mii lei sau 51,3% din suma 

precizată pe an. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-a atestat o creștere 

a veniturilor totale în bugetului raional cu 15,9% sau cu 13019,3 mii lei, creștere 

condiționată de majorarea volumului transferurilor de la bugetul de stat cu 11405,4 mii lei 

sau cu 14,5%, a donațiilor voluntare încasate în sumă de 2008,7 mii lei, a veniturilor 

încasate de la prestarea serviciilor de către instituțiile bugetare și plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului public cu 52,5% lei mai mult, față de perioada similară a anului 

precedent.  

 

Structura părţii de venituri a bugetului raional pe parcursul anului 2022 se 

caracterizează după cum urmează: 

 92,7 la sută sau 87871,5 mii lei revine transferurilor primite de la bugetul de stat;  

 0,2 la sută sau 62,5 mii lei constituie transferuri de la UAT de nivelul I; 

 2,9 la sută sau 2774,3 mii lei revine defalcărilor de la impozitele pe venit;  

 0,1 la sută sau 151,5 mii lei constituie veniturile proprii;  

 2,0 la sută sau 1873,5 mii lei sunt veniturile colectate de către instituţiile bugetare;  

 2,1 la sută sau 2026,5 mii lei sunt donaţiile voluntare și granturile primite. 
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Evoluția surselor de venituri ale bugetului raional pe parcursul anilor 2021-

2022 

Diagrama nr. 2 

 

 

Impozitele pe venit constituite defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor 

fizice – 25% din volumul total colectat pe teritoriul orașului-reședință de raion (art.5 alin. 

(3) lit. b) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale). Acestea au fost încasate 

în mărime de 2774,28 mii lei sau la nivel de 56,2 la sută față de prevederile precizate pe an 

(4939,0 mii lei) sau cu 791,6 mii lei mai puțin (28,5 %) față de aceiași perioada a anului 

precedent, fapt care se datorează încasărilor parvenite (1500,0 mii lei) în anul 2021, ca 

rezultat a depunerii cu întîrziere de către o persoană fizică a declarației cu privire la 

impozitul pe venit pentru anii 2012, 2013 și anul 2018. 

Plata pentru resursele naturale s-a executat în suma de 39,4 mii lei sau 29,2 la sută 

față de planul precizat. Încasările se repartizează după cum urmează: 

 Tabelul nr. 1 (mii lei) 

Denumirea  Cod  Aprobat  
Precizat 

pe an  

Executat 

anul 

curent  

Executat 

față de 

precizat 

devieri (+/-) 

în 

%% 

Executat 

anul 

precedent  

Executat anul 

curent față de 

anul 

precedent 

devieri (+/-) 

în 

%% 

Taxele pentru 

resursele 

naturale 

11461 135,00 135,00 39,36 -95,64   29.2 65,52 -23,22 60.1 

Taxa pentru 
apă 

114611 130,00 130,00 37,80 -92,20   29.1 62,49 -24,69 60.5 

Taxa pentru 
extragerea 
mineralelor 
utile 

114612 5,00 5,00 1,44 -3,56   28.8 0,10 1,34 >200 

Taxa pentru 

folosirea 
subsolului 

114614  -  - 0,13 0,13    - 0,13  - 

 

Cei mai mari plătitor a taxelor pentru resursele naturale sunt: Î.M.„Servicii Publice” 

or. Cimișlia (taxa pentru apă), S.A. „Drumuri Caușeni” (taxa pentru extragerea mineralelor 

utile) și  FPC „Cogilnic” SRL (taxa pentru folosirea subsolului). 

La capitolul „Alte venituri” sînt atestate încasări în sumă de 4012,14 mii lei din 

7964,9 mii lei precizate (50,4%), care includ: 
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 111,54 mii lei - taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 

casele de schimb valutar, încasată la nivel de 100,9 %; 

 2026,5 mii lei, donații voluntare, inclusiv: 

- 17,8 mii lei, donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe primite 

de la Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației „TERRE DES 

HOMMES” Lausanne – Elveția, destinate pentru Centrul Raional de Tineret întru 

implementarea proiectului „Un spațiu pentru toți”; 

- 2008,7 mii lei - donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe 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”. 

 1873,5 mii lei - venituri de la comercializarea mărfurilor și serviciilor de către 

instituțiile bugetare încasate la nivel de 64,1 la sută din suma planificată pe an, 

dintre care:  

- 939,05 mii lei – încasări de la serviciile cu plată prestate de instituțiile bugetare 

la nivel de 50,2%;  

- 934,45 mii lei – plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată 

la nivel de 88,5%. 

Veniturile colectate de instituţiile bugetare se formează de la încasările serviciilor 

prestate de instituțiile publice în conformitate cu Nomenclatorului tarifelor pentru prestarea 

serviciilor contra plată de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, aprobat 

prin Decizia nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 

2022, Anexa nr. 5. Executarea resurselor colectate pe fiecare capitol de venit și pe fiecare 

instituție, se reflectă în tabelul nr.2 și nr.3. 

 
Tabelul nr. 2 (mii lei) 

Denumirea 
Aprobat 

pe a. 2022 

Precizat 

pe a. 2022 

Executat 

6 luni 

2022 

Devieri 

Executat / 

Precizat, 

% 

Ponderea  

din total 

acumulări, 

% 

Proveniența 

surselor 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 
1 860,50 1 869,62 939,05 50,2 100,0   

Direcția  Învățămînt  
General Cimișlia                                                                                                                          

3,50 12,62 9,12 72,3 1,0 

eliberarea certificatelor 

de studii pierdute, 

obținerea certificatelor de 

grad didactic  

Școala de Arte Cimișlia                                                                                                                                452,30 452,30 246,85 54,6 26,3 frecventarea cercurilor  

Tabăra de odihnă pentru 
copii „Izvoraș” din s. Zloți 

84,00 84,00  0,0 0,0 0,0 
realizarea biletelor de 
odihnă  

Aparatul Președintelui  
Raionului Cimișlia                                                                                                             

45,00 45,00 3,36 7,5 0,4 serviciile de arhivă 

Liceul Teoretic ”Mihai 

Eminescu”, or. Cimișlia                                                                                                                   
22,50 22,50 5,60 24,9 0,6 

cazarea elevilor în 

cămin - 100,0 lei per 
elev 

Gimnaziul  Gradişte,  s. 
Gradiște 

27,70 27,70 15,19 54,8 1,6 

plata părintească 
pentru alimentarea 

elevilor din clasele a 
V-a - IX-a din cadrul 

gimnaziilor  

Gimnaziul Javgur,  s. 

Javgur                                                                                                                                      
63,00 63,00 31,04 49,3 3,3 

Gimnaziul Troițcoe, 

s.Troițcoe                                                                                                                                    
27,70 27,70 13,27 47,9 1,4 

Gimnaziul Satul-Nou, s. 

Satul  Nou                                                                                                                                    
46,20 46,20 19,76 42,8 2,1 

Liceul Teoretic „Ion 

Creanga”, or. Cimișlia    
12,60 12,60 4,40 34,9 0,5 

cazarea elevilor în 

cămin- 100,0 lei per 
elev 



 

 

Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu                                                                                                    
112,10 112,10 63,14 56,3 6,7 

deservirea bătrînilor: 
778,78 lei pentru o 

persoană /per lună și 
83,25 lei pentru o 

vizită 

Azilul de Bătrîni și  

Invalizi din orașul Cimișlia                                                                                                                              
869,90 869,90 491,47 56,5 52,3 

plata pentru o 

persoană întreținută 
din cont propriu – 

4100,0 lei și 75% din 

pensie pentru o 
persoană cu acoperire 

parțială 

Centrul Raional de Creaţie 

a Copiilor şi Adolescenţilor 
Cimişlia 

0,50 0,50 0,65 130,0 0,1 

arenda costumelor: 

pentru copii - 35,0 lei,  
maturi - 40,0 lei  

Școala sportivă Cimișlia                                                                                                                               28,90 28,90 12,41 42,9 1,3 

plata persoanelor 
care frecventează 

secții pentru maturi -
100 lei per persoană 

Şcoală primară - grădiniţă 
Codreni,  s. Codreni 

4,00 4,00  0,0 0,0 0,0 
plata părintească 
pentru alimentarea 

copiilor din 
instituțiile preșcolare 

(ce constituie 33,33 
% din costul total al 

alimentației) 

Școală primară - grădiniță 
„Liuba Dimitriu”, s. Ciucur 

- Mingir 

60,60 60,60 22,79 37,6 2,4 

 

 

Tabelul nr. 3 (mii lei) 

Denumirea 

Aprobat 

pe a. 

2022 

Precizat 

pe a. 

2022 

Executat 

6 luni 

2022 

Devieri 

Executat / 

Precizat, 

% 

Ponderea  

din total 

acumulări, 

% 

Proveniența 

surselor 

Plata pentru locațiunea bunurilor  

patrimoniului public                                                                                                 
971,40 1 055,28 934,45 88,5 100,0   

Aparatul Președintelui  Raionului 

Cimișlia                                                                                                             
264,30 264,30 209,83 79,4 22,5 

Plata pentru 

locațiunea 
bunurilor 

patrimoniului 
public 

(servicii de 
locațiune) 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. 
Cimișia 

200,00 200,00 182,52 91,3 19,5 

Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni                                                                                                             48,00 94,78 76,19 80,4 8,2 

Gimnaziul Cenac,  s. Cenac                                                                                                                                        159,00 159,00 132,38 83,3 14,2 

Gimnaziul Gradiste,  s. Gradiște                                                                                                                                     60,00 60,00 60,00 100,0 6,4 

Gimnaziul Javgur,  s. Javgur                                                                                                                                       29,10 46,20 37,41 81,0 4,0 

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. 

Cimișlia    
160,00 160,00 193,93 121,2 20,8 

Direcția Asistență Socială și Protecția 
Familiei Cimișlia                                                                                              

27,00 47,00 37,53 79,9 4,0 

Azilul de Bătrîni și Invalizi din orașul 
Cimișlia                                                                                                                              

24,00 24,00 4,67 19,5 0,5 

 

Amenzile și sancțiunile au fost aprobate cît și precizate în suma de 2,0 mii lei. 

Acumulări la capitolul dat nu se atestă.  

 

La capitolul alte venituri încasate în bugetul local de nivelul II se atestă încasări în 

mărime de 0,6 mii lei sau la nivel de 60,0 la sută față de prevederile anuale. 

 

Transferurile de la bugetul de stat. Ponderea principală din totalul veniturilor 

acumulate în bugetul raional revin transferurilor de la bugetul de stat direcționate 

bugetului raional cu ponderea de 97,3 la sută din totalul veniturilor executate pe perioada 



 

 

raportată, care constituie 87871,45 mii lei sau la nivel 51,2 % față de prevederile 

preconizate pe anului 2022. Comparativ cu perioada analogică a anului 2021, transferurile 

de la bugetul de stat s-au majorat cu 11405,43 mii lei, sau cu 16,0 la sută.  

 

Repartizarea transferurilor în bugetul raional 

  Diagrama nr. 3 

 

 

 

Transferurile alocate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 

întîi au fost destinate pentru următoarele necesități ale instituțiilor bugetare: 

 
Tabelul nr. 4 (mii lei) 

Alocat Beneficiar Destinația 
Suma 

alocată 

Transfer

at în 

bugetul 

raional 

Decizia 

Consiliului 

raional 

TOTAL   93,45 62,45  

Consiliul  sătesc 

Batîr 

Gimnaziul Batîr, s. 

Batîr 
alimentarea elevilor cl. V-IX 25,0 25,0 

nr. 02/04 din 

14.04.2022 

Consiliul  sătesc 

Satul Nou 

Gimnaziul „Tudor 

Strișcă”,  s. Satul Nou 
alimentarea elevilor din 

familiile social-vulnerabile 

din cl. V-IX 

18,5 18,5 
nr. 02/04 din 

14.04.2022 

Consiliul  sătesc 

Troițcoe 

Gimnaziul Troițcoe, 

s. Troițcoe 
16,7 16,7 

nr. 02/04 din 

14.04.2022 

Consiliul  comunal 

Hîrtop 

Gimnaziul Hîrtop, s. 

Hîrtop 

reparația acoperișului 

gimnaziului 
20,0 - 

nr. 03/02 din 

17.06.2022 

Consiliul sătesc 

Suric 

Gimnaziul „Tudor 

Strișcă”,  s. Satul Nou 

alimentarea elevilor din 

familiile social-vulnerabile 

din cl. V-IX 

2,3 2,3 
nr. 03/02 din 

17.06.2022 

Consiliul orășenesc 

Cimișlia 

ÎM „Servcom 

Cimișlia” 

întreținerea curentă 

(contribuția cetățenilor în 

cadrul proiectului privind 

managementul deșeurilor 
solide) 

10,0 - 
nr. 03/02 din 

17.06.2022 

Consiliul comunal 

Codreni 

ÎM „Servcom 

Cimișlia” 
1,0 - 

nr. 02/04 din 

14.04.2022 

 

 

Din suma totală a transferurilor, partea majoră revine transferurilor cu destinație 

specială de la bugetul de stat (78,0%), care sunt direcționate pentru următoarele 

competențe: 

 

 

Transferuri curente 
primite cu destinație 
specială - 68798,05 

mii lei
78%

Transferuri curente 
primite cu destinație 

generală - 19073,4 
mii lei
22%

Transferuri  primite 
de la Primării - 62,5  

mii lei
0%



 

 

Repartizarea transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat 

Diagrama nr. 4 

 
 

Transferurile cu destinație specială pentru asistența socială (Cod eko 191112) sunt 

direcționate pentru următoarele competențe: 

 

Tabelul nr. 5 (mii lei) 

Denumirea  

Aprobat Precizat 

pe an,  

suma 

Executat la 30.06.2022 
Executat față de 

precizat, alocații  

Alocații Beneficiari Alocații 
Beneficiari 

(în mediu)  

devieri 

(+/-) 

în 

%% 

Transferuri cu destinație  

specială pentru asigurarea 

și asistența socială (Cod eko 

1911112): 

3524,4 2008 6745,4 2717,5 1879 -4027,9 40,3 

inclusiv:               

Compensații pentru 
serviciile de transport   

1 355,20    1 869,00    2 158,00         906,70    1 699    -  1 251,3    42,0 

Susținerea copiilor rămași 
fără îngrijirea părintească 

1 442,10    
             

79,00    
 1 442,10    

           
708,70    

                     
71    

-      733,4    49,1 

Acordarea prestațiilor 
sociale pentru copiii plasați 

în serviciile sociale (bani 
de buzunar)     

          

202,80    

             

44,00    

      

202,80    

             

94,10    

                     

34    
-      108,7    46,4 

Susținerea tinerilor 
specialiști din învățămînt 

     524,30            16,00        524,30                   -                     -      -      524,3    0,0 

Serviciul social „Asistența 
Personală” 

                  
-      

                   
-      

1 947,30        762,60    
                     

25    
-   1 184,7    39,2 

Gestionarea crizei 
refugiaților 

                  
-      

                   
-      

      
470,90    

           
245,50    

                     
-      

-      225,5    52,1 

 

Transferurile primite din Fondul de Susținere a Populației (Cod Eko 191310) 

însumează 777,6 mii lei și se repartizează pentru serviciile sociale incluse în pachetul 

minim de servicii sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 800/2018 pentru 

aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire 

la modul de stabilire și plată a ajutorului material. Transferurile au fost preconizate pentru 

finanțarea Serviciul social „Asistență Personală”, după cum urmează: 
 

Învățămînt - 62445,1 

mii   lei…

Asistență socială -

2717,5 mii   lei

4%

Școala sportivă -
1664,6 mii lei

2%

Infrastructura 
drumurilor - 1193,3   

mii  lei
2%

Fondul de susținere a 
populației - 777,6 mii 

lei
1%



 

 

Tabelul nr.6 (mii lei) 

Denumirea 
Precizat 

pe an 

Executat la 

30.06.2022 

% de 

executare  
Scop 

Serviciul social „Asistență 

Personală” 
3110,5 777,62 25,0 

Remunerarea asistenților personali (76,5 

unități /75 persoane ) 
 

II. EXECUTAREA CHELTUIELILOR BUGETULUI RAIONAL 

 

Bugetul raional a fost elaborat pe baza principiilor de bugetare în bază de programe, 

avînd la bază programe cu scopuri, obiective şi indicatori de evaluare a performanţei. 

În bugetul raional, pentru perioada raportată a anului 2022, s-au executat 16 programe 

care includ 35 subprograme, inclusiv:  

 6 programe din sfera socială (cu 23 subprograme), pentru care s-a executat suma de 

80 658,68 mii lei;  

 4 programe din sfera economică (cu 5 subprograme), în sumă de 2 057,08 mii lei;  

 6 programe din alte ramuri (cu 7 subprograme), în sumă de 4 294,51 mii lei.  

Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli s-a efectuat reieșind din politica 

statului promovată în domeniul cheltuielilor publice şi a fost orientată spre asigurarea 

stabilității bugetului raional prin asigurarea disciplinei, echității, transparenței, simplității 

și onestității în repartizarea finanțelor publice. 

Pentru anul 2022 cheltuielile bugetului raional au fost aprobate în sumă de 177455,8 

mii lei. 

Pe parcursul anului 2022, prin deciziile adoptate în cadrul ședințelor Consiliului 

raional, au fost operate modificări, în rezultatul cărora volumul total al cheltuielilor a atins 

cifra de 191666,45 mii lei, fiind majorat cu 14210,65 mii lei mai mult față de cheltuielile 

aprobate.  

Cele mai considerabile modificări au fost operate la ramura învățămănt (+9617,3 mii 

lei) și protecție socială (+4179,2 mii lei). 

Cea mai esențială modificare o constituie majorarea transfrerurilor cu destinație 

specială de la bugetul de stat. 

Prin Legea nr. 112 din 05.05.2022 au fost operate modificări la Legea bugetului de 

stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr. 141-150 (8185-8194) din 13 mai 2022. Prin modificările operate au fost precizate 

sumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2022. Pentru 

bugetul raional Cimișlia au fost efectuate următoarele ajustări: 
Tabelul nr.7 (mii lei) 

Nr. 

d/o 
Denumirea Transferurilor Cod Eco k6 

Aprobat 

Legea 

bugetului de 

stat pentu 

anul 2022 

Suplimentat prin 

Legea nr. 

112/2022 privind 

modificarea LBS 

pentru anul 2022 

1 
pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar 

general, special şi complementar (extraşcolar) 
191111 104 831,40    7 380,50    

2 pentru asigurarea şi asistenţa socială 191112 3 524,40     2750,10    

3 pentru şcoli sportive 191113 3 341,50    106,60    

4 pentru infrastructura drumurilor 191116 14 177,40    -      

5 cu destinaţie generală  191131 28 660,30    -      

6 
din fondul de compensare între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 
191132 3 128,70    -      

7 

cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat 

(Pachet minim de servicii sociale - Serviciul Social 

Asistență Personală) 

191310 3 110,50    -    

  TOTAL   160774,2      10 237,20    



 

 

Pentru ramura învățămînt resursele alocate în mărime de 7380,5 mii lei sînt 

destinate: 

 851,1 mii lei - majorarea normei de alimentație: cu 2,2 lei pentru elevii din cl. 1-4, cu 

3,5 lei pentru copii din instituțiile preșcolare, cu 9,3 lei pentru elevii din clasele cu 

profil sportiv cu vîrsta de 12-15 ani și cu vîrsta de 16-19 ani - cu 12,2 lei;  

 6529,4 mii lei - energie electrică, gaze, servicii de locațiune și pentru procurarea 

combustibilului (peleți, cărbune, lemne). 

Pentru ramura protecție socială resursele alocate în mărime de 2750,1 mii lei sînt 

destinate:  

 802,8 mii lei – majorarea indemnizațiilor pentru 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), conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 368/2022 au fost majorate după cum urmează: 

- pentru persoanele cu dizabilități accentuate, mărimea compensației pentru un 

trimestru constituie de la 124,5 la 240,0 lei; 

- pentru persoanele cu dizabilități severe și copiii cu dizabilități în vârstă de până la 18 

ani, mărimea compensației pentru un trimestru s-a majorat de la 360,0 lei la 480,0 

lei,  care include și compensația pentru persoanele care le însoțesc pe acestea; 

- suplimentar la mărimile compensației stabilite la indemnizațiile menționate mai sus, 

persoanele cu dizabilități locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilități locomotorii în 

vârstă de până la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 270,0 

lei, care a fost majorat de la 200,0 lei. 

 1947,3 mii lei – cheltuieli de personal pentru Serviciul Social „Asistență Personală”, 

serviciu care face parte din Pachet minim de servicii sociale. 

Prin Dispozițiile Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova, au fost alocate 

mijloace financiare din Fondul de intervenție a Guvernului, în sumă de 470,9 mii lei, 

destinate pentru gestionarea crizei refugiaților, inclusiv: nr. 10 din 15.03.2022 – 406,0 mii 

lei și nr. 16 din 20.04.2022 – 64,9 mii lei. 

Mărimea cheltuielilor executate, conform competențelor stabilite prin legislație, 

pentru perioada curentă au însumat 87010,3 mii lei sau 45,4 % din suma cheltuielilor 

preconizate pentru anul curent – 191666,5 mii lei, sau cu 14,4% mai mult față de perioada 

similară a anului precedent. Sursa principală de finanțare a cheltuielilor bugetului raional 

o constituie transferurile de la bugetul de stat, urmată de veniturile generale și donațiile 

acumulate în buget.  

Diagrama nr. 5 
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REPARTIZAREA CHELTUIELILOR SUB ASPECT ECONOMIC 
 

          Tabelul nr.8 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat Precizat pe an 

Executat 

anul 

curent 

Executat fata de 

precizat  
Executat 

anul 

precedent 

Executat anul curent 

fata de anul 

precedent  

Devieri  (+/-) 
în 

%% 

devieri   

(+/-) 

în 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II.CHELTUIELI ȘI 

ACTIVE 

NEFINANCIARE  

177 455,80 191 666,45 87 010,26 -104 656,19   45.4 76 038,50 10 971,76  114.4 

III.CHELTUIELI 2 145 804,90 154 717,17 78 806,95 -75 910,22   50.9 69 720,94 9 086,01  113.0 

Cheltuieli de 
personal 21 

114 024,10 115 742,00 63 803,42 -51 938,58   55.1 57 647,60 6 155,82  110.7 

Bunuri și servicii 22 20 214,20 27 963,93 10 462,67 -17 501,26   37.4 6 343,63 4 119,04  164.9 

DOBÂNZI ȘI 
ALTE PLAȚI 
AFERENTE 
DATORIEI 24 

105,00 105,00 59,59 -45,41   56.8 78,03 -18,44   76.4 

Subvenții 25 582,00 593,00 332,30 -260,70   56.0 761,46 -429,16   43.6 

Prestații sociale 27 5 894,90 6 873,65 3 639,03 -3 234,62   52.9 4 122,43 -483,40   88.3 

Alte cheltuieli 28 2 784,70 932,99 289,95 -643,04   31.1 178,69 111,26  162.3 

Transferuri acordate  
în cadrul bugetului 
public național 29 

2 200,00 2 506,60 220,00 -2 286,60    8.8 589,11 -369,11   37.3 

IV.ACTIVE 

NEFINANCIARE 3 
31 650,90 36 949,28 8 203,31 -28 745,97   22.2 6 317,55 1 885,76  129.8 

Mijloace fixe 31 23 623,00 27 692,55 4 632,64 -23 059,91   16.7 3 737,74 894,90  123.9 

Stocuri de materiale 
circulante 33 

8 027,90 9 256,74 3 570,67 -5 686,07   38.6 2 579,81 990,86  138.4 

V.SOLD 

BUGETAR   
-6 362,20 -6 951,80 7 749,43 14 701,23 

  

>200 
5 701,91 2 047,52  135.9 

VI.SURSELE DE 

FINANȚARE   
6 362,20 6 951,80 -7 749,43 -14 701,23 

 

111.5 
-5 701,91 -2 047,52  135.9 

VII.ACTIVE 

FINANCIARE 4 
 -  - 33,78 33,78  - 0,20 33,58  >200 

VIII.DATORII 5 -2 790,80 -2 790,80 -1 359,25 1 431,55   48.7 -1 404,48 45,23   96.8 

 

 

CHELTUIELILE DE PERSONAL 

 

Partea preponderentă a cheltuielilor, în mărime de 73,3% din totalul cheltuielilor 

executate, o constituie cheltuielile de personal ale instituțiilor, direcțiilor și secțiilor 

subordonate Consiliului Raional, care includ remunerarea muncii angajaților conform 

statelor de personal, achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul 

țării și inclusiv alocații pentru compensarea cheltuielilor de transport medicilor din 

instituțiile medico-sanitare din raion.  

 

Pentru anul 2022, la acest capitol, în acest scop au fost precizate alocații în mărime de 

115742,0 mii lei, cheltuielile executate însumînd 63803,42 mii lei sau 55,1 la sută față de 

mijloacele planificate pe an. În comparație cu aceeași perioadă a anului precedent s-au 

executat cu 6155,82 mii lei mai mult, sau cu 10,7 la sută.  

 

Repartizarea cheltuielilor de personal pe grupe funcționale se reflectă mai jos: 

 



 

 

Tabelul nr.9  (mii lei) 

Denumirea 

Indicatori 

Aprobat Precizat Executat 

Executat / 

precizat 

% 

Ponderea 

executat 

din total 

% 
F1 

ECO 

K2 

Cheltuieli de personal                                                                                                                                   21     114 024,10 115 742,00 63 803,42 55 100,0 
Servicii de stat cu destinație 
generală  

01 21     5 662,90 5 578,93 2 628,35 47 4,1 

Servicii în domeniul economiei    04 21     1 837,20 1 814,09 790,42 44 1,2 
Ocrotirea sănătății (surse pentru 
compensarea cheltuielilor de 
transport medicilor din IMSP 
din raion) 

07 21 150,00 150,00 36,91 25 0,1 

Cultură,  sport,  tineret, culte și  
odihnă      

08 21     4 886,40 4 946,88 2 270,72 46 3,6 

Învățămînt      09 21     84 911,90 84 547,48 50 296,17 59 78,8 

Protecție socială   10 21     16 575,70 18 704,61 7 780,85 42 12,2 

 

BUNURI ȘI SERVICII 

Categoria respectivă constituie cheltuielile pentru bunurile şi serviciile necesare 

desfăşurării activităţii instituţiilor publice, cu excepţia bunurilor ce creează stocuri, 

mijloacelor fixe, rezervelor de stat. La categoria respectivă se atribuie și cheltuielile 

aferente contractelor încheiate cu persoanele fizice privind angajarea unor servicii. 

Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost preconizate în sumă de 27963,93 mii lei 

sau 14,5% din suma cheltuielilor totale. Cheltuielile executate au însumat 10462,7 mii lei 

sau 37,4% față de suma planificată. Cota preponderentă la acest capitol de cheltuieli 

executate pe perioada de raportare o dețin: serviciile energetice și comunale – 6313,7 mii 

lei sau 60,3 %, urmate de servicii neatribuite altor alineate cu 1585,6 mii lei sau 15,1% și 

servicii de reparații curente – 1345,5 mii lei sau 12,8% din cheltuielile executate la acest 

capitol. Repartizarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii pe grupe funcționale se reflectă 

mai jos: 

Tabelul nr.10 (mii lei) 

Denumirea 
Funcția 

F1-F3 
Aprobat Precizat Executat 

Executat / 

precizat 

% 

Ponderea 

executat 

din total 

% 

Consiliul Raional Cimișlia                                                                                                                              20 214,20 27 963,93 10 462,67 37,4 100,0 

Servicii de stat cu destinație generală                                                                                                                01   1 643,90 1 412,19 702,24 49,7 6,7 

Apărarea națională                                                                                                                                      02   125,00 125,00 26,49 21,2 0,3 

Ordine publică și securitate națională                                                                                                                 03   189,80 172,10 57,00 33,1 0,5 

Servicii în domeniul economiei                                                                                                                         04   2 745,30 6 442,40 1 135,53 17,6 10,9 

Ocrotirea sănătății                                                                                                                                    07  - 12,00  - 0,0 0,0 

Cultură,  sport,  tineret, culte și  odihnă                                                                                                            08   1 312,00 1 641,82 542,78 33,1 5,2 

Învățămînt                                                                                                                                             09   13 259,40 17 122,24 7 481,58 43,7 71,5 

Protecție socială                                                                                                                                      10   938,80 1 036,19 517,04 49,9 4,9 

 

DOBÎNZI 

La acest capitol de cheltuieli au fost precizate mijloace financiare în mărime de 105,0 

mii lei, executate fiind 59,6 mii lei sau 56,8 la sută, mijloacele date constituind dobînda 

achitată pentru împrumutul angajat în cadrul proiectului „Energetic II” (se achită de două 

ori pe an). Suma de bază achitată pentru împrumuturile angajate a constituit 1359,3 mii lei, 

inclusiv „Energetic II” – 1257,9 mii lei și „Locunițe sociale” – 101,4 mii lei. Astfel, 

cheltuielile totale pentru onorarea obligațiunilor au însumat 1418,9 mii lei. 



 

 

SUBVENȚII 

Subvențiile acordate instituțiilor publice au fost precizate în mărime de 593,0 mii lei. 

Pe perioada de raportare au fost executate cheltuieli în sumă de 332,3 mii lei, ceea ce 

constituie 56,0 % din mijloacele preconizate. Repartizarea mijloacelor se reflectă în tabela 

de mai jos: 

Tabelul nr.11 (mii lei) 
Indicatori  

Cod Eko 

K6 

Denumirea 

subvențiilor  

Aprob

at 
Precizat Finanțat 

Beneficiar Decizia 

Consiliului 

raional 
Denumirea  

Destinația 

mijloacelor 

TOTAL 582,0 593,0 332,3       

251200 

Subvenții acordate 

autorităților/instit
uțiilor publice la 

autogestiune 

298,0 309,0 214,0 
Întreprindere
a Municipală 

Servcom 

susținere 
financiară  

nr. 07/01 din 

17.12.2021;  

nr. 03/02 din 

17.06.2022 (CO 

Cimișlia - 10,0 
mii lei);  

nr. 02/04 din 

14.04.2022 (CS 

Codreni - 1,0 mii 

lei) 

251200 

Subvenții acordate 

autorităților/instit

uțiilor publice la 

autogestiune 

200,0 200,00 100,0 

Incubatorul 

de afaceri 

Cimișlia 

susținerea 

activității 

nr. 07/01 din 

17.12.2021 

254000 

Subvenții acordate 

autorităților/instit
uțiilor publice la 

autogestiune 

84,0 84,00 18,3 
IMSP din 

raionul 

Cimișlia 

procurarea 

amestecurilor 

lactate adaptate 

pentru copii 
(IMSP CS 

Cimișlia -192 

buc. și IMSP CS 

Gura Galbenei 

193 buc.) 

nr. 07/01 din 
17.12.2021 

 

PRESTĂRI SOCIALE 

 

În dependenţă de tipul programului social, clasificaţia economică distinge 3 capitole 

de prestaţii sociale: Prestaţii de asigurări sociale (271000), Prestaţii de asistenţă socială 

(272000), Prestaţii sociale ale angajatorilor (273000). Toate plăţile pentru prestaţii sociale 

sunt plăţi curente. 

Mijloacele financiare pentru „Prestații sociale” au fost aprobate în mărime de 5894,9 

mii lei, precizarea acestora a atins suma de 6873,65 mii lei. Conform raportului operativ, 

cheltuielile executate au însumat 3639,03 mii lei sau 52,9 %. Executarea cheltuielilor pe 

capitole de prestaţii sociale se reflectă mai jos: 

Tabelul nr. 12 (mii lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat 

pe an 

Executat 

anul 

curent 

Executat fața de 

precizat 
Executat 

anul 

precedent 

Executat anul 

curent fața de anul 

precedent 

devieri 

(+/-) 

în 

%% 

devieri 

(+/-) 

în 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prestații sociale 27 5 894,90 6 873,65 3 639,03 -3 234,62   52.9 4 122,43 -483,40   88.3 

Prestații de asistență  

socială 
272 5 522,30 6 442,90 3 389,40 -3 053,50   52.6 3 866,75 -477,35   87.7 

Indemnizații de 

asistență socială 
272300 1 882,10 1 882,10 708,67 -1 173,43   37.7 638,62 70,05  111.0 



 

 

Susținerea copiilor rămași 
fără  îngrijirea părintească  

 1 442,10 1 442,10 708,67 -733,43   49.1 638,62 70,05  111.0 

Tineri specialiști  440,00 440,00  - -440,00  -  -  -  - 

Alocații 272400 441,90 441,90 210,18 -231,72   47.6 222,62 -12,44   94.4 

Servicii de asistență 
parentală profesionistă  

  307,50 307,50 141,98 -165,52   46.2 155,42 -13,44   91.4 

Casa de  copii de tip 
familial 

  134,40 134,40 68,20 -66,20   50.7 67,20 1,00  101.5 

Compensații 272500 2 995,50 3 794,30 2 254,65 -1 539,65   59.4 1 355,75 898,90 166.3 
Compensația pentru 

serviciile de transport         
  1 355,20 2 158,00 906,65 -1 251,35   42.0 618,05 288,60 146.7 

Tineri specialiști   84,30 84,30  - -84,30  - 1,70 -1,70 - 
Compensații bănești 
pentru personalul didactic  

  1 556,00 1 552,00 1 348,00 -204,00 92,5 736,00 612,0 54,6 

Ajutoare bănești 272600  - 121,80 121,80  -  100.0 1 557,70 -1 435,90    7.8 

Acordarea ajutoarelor 
unice persoanelor 
socialmente vulnerabile 

   - 121,80 121,80  --  100.0 1 557,70 -1 435,90    7.8 

Alte prestații de 

asistență socială 
272900 202,80 202,80 94,10 -108,70   46.4 92,06 2,04  102.2 

Acordarea prestațiilor 
sociale pentru copiii 
plasați în serviciile sociale 
(bani de buzunar) 

  202,80 202,80 94,10 -108,70   46.4 92,06 2,04  102.2 

Prestații sociale ale 

angajatorilor 
273 372,60 430,75 249,63 -181,12   58.0 255,68 -6,05   97.6 

Indemnizații la încetarea 
acțiunii contractului de 
muncă 

273200 43,00 64,91 33,52 -31,39   51.6 28,51 5,01  117.6 

Indemnizații pentru 
incapacitatea temporară de 
muncă, achitate din 
mijloacele financiare ale 

angajatorului 

273500 329,60 365,84 216,11 -149,73   59.1 227,17 -11,06   95.1 

  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de 

învățămînt general public, compensațiile bănești se acordă anual, într-o singură tranșă, în 

valoare de 4000 de lei (modificările în vigoare pentru anul 2022). Compensațiile achitate 

pe fiecare  instituție se reflectă în tabelul  de mai jos: 

Tabelul nr. 13 (mii lei) 
Nr. 

d/o 
Denumirea 

Alocații Beneficiari 

Precizat Executat Executat 

  TOTAL 1552 1348 337 

1 Şcoala de arte Cimişlia 96 0 0 

2 Aparatul adminstrativ al Direcţiei Învăţămînt General (economii) 44 0  0 

3 Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimişlia 204 204 51 

4 Liceul teoretic „Hyperion”, s. Gura-Galbenei 124 124 31 

5 Liceul internat cu profil sportiv, s. Lipoveni 92 92 23 

6 Liceul teoretic „Ion Creangă”, or.Cimişlia 200 196 49 

7 Gimnaziul „Alexandr Puşkin”, or. Cimişlia 60 52 13 

8 Gimnaziul „Sergiu Coipan” ,s. Selemet 56 56 14 

9 Gimnaziul „Ştefan cel Mare”, s. Mihailovca 52 52 13 

10 Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, s.Ialpujeni 48 48 12 

11 Gimnaziul Porumbrei, s. Porumbrei 64 56 14 

12 Gimnaziul Cenac, s. Cenac 40 40 10 

13 Gimnaziul Hîrtop, s. Hîrtop 48 48 12 

14 Gimnaziul Sagaidac, s. Sagaidac 56 56 14 

15 Gimnaziul Gradişte, s. Gradiște 56 56 14 

16 Gimnaziul „Constantin Stere”, s. Javgur 36 36 9 

17 Gimnaziul Batîr, s. Batîr 52 44 11 

18 Gimnaziul Troiţcoe, s. Troițcoe 48 48 12 

19 Gimnaziul „Tudor Strişcă”, s. Satul-Nou 56 56 14 



 

 

20 Școala primară-grădiniță „Liuba Dimitriu”, s. Ciucur-Mingir 28 28 7 

 școală 16 16 4 

 grădiniță 12 12 3 

21 Şcoala primară-grădiniţă Codreni, s. Codreni 16 12 3 

 școală 12 8 2 

 grădiniță 4 4 1 

22 Școala Sportivă 44 44 11 

23 Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia 32 0 0 

 

ALTE CHELTUIELI 

 

La capitolul „Alte cheltuieli” au fost prevăzute 933,0 mii lei, cheltuielile executate se 

cifrează la suma de 289,9 mii lei sau 31,1 la sută din planul precizat pentru anul în gestiune. 

În suma cheltuielilor executate 35,7% constituie indemnizațiile aleșilor locali pentru 

participare la ședințele Consiliului raional (103,60 mii lei) și 44,1% reprezintă alte 

cheltuieli executate în bază de contracte de prestări servicii cu persoane fizice achitate 

pentru efectuarea unor lucrări/prestări servicii. 

  

TRANSFERURI ACORDATE ÎNTRE BUGETELE LOCALE  

ÎN CADRUL UNEI UAT 

Mijloace financiare alocate sub formă de transferuri de la un buget la alt buget. La 

capitolul dat au fost precizate alocații în sumă de 2506,6 mii lei, executarea acestora a atins 

suma de 220,0 mii lei. Repartizarea transferurilor se reflectă în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 14 (mii lei) 

Denumirea Cod 
Precizat 

pe an 

Executat 

anul 

curent 

Executat fata de 

precizat 
Beneficiar Destinația 

devieri 

(+/-) 

în 

%% 

Transferuri acordate în 

cadrul bugetului public 

național 

29 2506,6 220,0 -2286,6 8,8   

 

 

 

 

 

 

Transferuri curente 

acordate cu destinație 

specială între  bugetele 

locale de nivelul doi și 

bugetele locale de nivelul 

întîi în cadrul unei unități 

administrativ-teritoriale 

293111 110,0 110,0 0 100   

 

27,90 27,90 - 100 Consiliul orășenesc Cimişlia 

 

3,80 3,80 - 100 Consiliul comunal Albina 

4,50 4,50 - 100 Consiliui sătesc Batîr 

3,70 3,70 - 100 Consiliui sătesc Cenac 

3,30 3,30 - 100 Consiliui sătesc Ciucur-Mingir 

1,30 1,30 - 100 Consiliui comunal Codreni 

3,20 3,20 - 100 Consiliui comunal Ecaterinovca 

4,50 4,50 - 100 Consiliui comunal Gradişte 

10,10 10,10 - 100 Consiliui sătesc Gura Galbenei 

4,20 4,20 - 100 Consiliui comunal Hîrtop 

3,10 3,10 - 100 Consiliui comunal Ialpujeni 

1,50 1,50 - 100 Consiliui sătesc Ivanovca Nouă 

3,50 3,50 - 100 Consiliui comunal Javgur 

3,70 3,70 - 100 Consiliui comunal Lipoveni 

6,40 6,40 - 100 Consiliui sătesc Mihailovca 

3,10 3,10 - 100 Consiliui comunal Porumbrei 

4,60 4,60 - 100 Consiliui sătesc Sagaidac 

3,90 3,90 - 100 Consiliui sătesc Satul Nou 

7,10 7,10 - 100 Consiliui sătesc Selemet 

1,60 1,60 - 100 Consiliui sătesc Suric 

1,50 1,50 - 100 Consiliui sătesc Topala 

2,10 2,10 - 100 Consiliui sătesc Troiţcoe 

1,40 1,40 - 100 Consiliui sătesc Valea Perjei 



 

 

Transferuri capitale 

acordate cu destinație 

specială  între bugetele 

locale de nivelul doi și 

bugetele locale de nivelul 

întîi în cadrul unei unități 

administrative 

293120 680,0 110,0 -570,0 16,2   

 

550,0 - -550,0 0 - Consiliul orășenesc Cimișlia 

150,0 mii lei - 

contribuția Consiliului 

Raional Cimișlia în 

cadrul Proiectului 

„Amenajarea scuarului 

- Zona tinerilor din or. 

Cimișlia” și 400,0 mii 

lei - executarea 

lucrărilor de reparație 

a străzii Varlaam din 

or. Cimișlia 

110,0 110,0 - 100 - Consiliui sătesc Gura Galbenei 

contribuția Consiliului 

raional în cadrul 

Proiectului de 

implicare civică în 

guvernarea locală 

„MĂ IMPLIC”, 

implementat de 

Fundația SKAT, în 

localitățile s. Gura 

Galbenei, com. 

Lipoveni, s. Ivanovca 

Nouă și com. Albina. 

20,0 - -20,0 0 Consiliui comunal Gradişte 

implementarea 

proiectului 

„Construcția 

trotuarului pe străzile 

locale din s. Gradiște” 

Transferuri capitale 

acordate cu destinație 

specială între instituțiile 

bugetului de stat și bugetele 

locale de nivelul doi  

291320 1716,6 0,0 -1716,6 0,0   

 1716,6 0,0 -1716,6 0,0 

Unitatea de implementare a 

proiectului de construcție 

a locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II 

Contribuția Consiliului 

raional pentru 

implementarea  

proiectului „Locuințe 

sociale” 

 

MIJLOACE FIXE 

 

Mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă) şi nemateriale prevăzute 

pentru utilizare pe o durată mai mare de un an, indiferent de valoarea acestora.  

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul curent au fost precizate în sumă de 

27692,6 mii lei sau 14,5 % din totalul de cheltuieli planificate pentru anul de gestiune și 

executate în mărime de 4632,6 mii lei sau 16,7% față de mijloacele preconizate. În suma 

cheltuielilor executate se includ: cheltuieli pentru reparații capitale ale clădirilor – 2553,0 

mii lei, reparații capitale ale construcțiilor speciale – 1576,2 mii lei și procurarea mașinilor 

și utilajelor – 382,4 mii lei.  

 

STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 

 

Stocuri de materiale circulante reprezintă valoarea materialelor, care se află la 

păstrare în instituţiile bugetare cu scopul utilizării ulterioare pentru necesităţile instituţiei. 

Pentru această categorie de cheltuieli au fost planificate 9256,7 mii lei, dintre care au 

fost valorificate mijloace financiare în mărime de 3570,7 mii lei sau 38,6 la sută din 

mijloacele precizate pentru perioada de raportare. 

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile executate au însumat 

923,8 mii lei sau 47,1 la sută din mijloacele prevăzute pe an. 

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul 

raional au fost planificate – 4479,8 mii lei. Pe perioada raportată au fost efectuate cheltuieli 

în sumă de 1739,3 mii lei sau 38,8 la sută din prevederile anuale. Începînd cu 01 martie 

2022 norma de alimentare pentru elevii din clasele a I-IV-a constituie 13,0 lei, pentru un 



 

 

copil din grădiniță cu vîrsta de 3-7 ani – 31,5 lei (21,0 lei din buget și 10,5 lei plata 

părintească) și pentru elevii sportivi din LIS Lipoveni normele diferă, deci, pentru un elev 

sportiv din clasa a V-VIII – 55,7 lei și pentru clasa IX-XII – 73,2 lei.  

 

Menționăm că contractează servicii de alimentație următoarele instituții: Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Cimișlia, 

Gimnaziul „Alecsandr Pușkin”, or. Cimișlia. Prin urmare, au fost diminuate cheltuielile 

care urmau să fie reflectate la categoria dată și au fost executate la capitolul bunuri și 

servicii. 

 

Repartizarea alocațiilor pentru contractarea serviciilor de alimentație 

 

Tabelul nr. 15 (mii lei) 

Denumirea Aprobat Precizat Executat 
Nivel de 

executare 

% 

Consiliul Raional Cimislia                                                                                                                             1 280,80 1 484,80 762,68 51,4 

Liceul Teoretic„ Mihai Eminescu” Cimișlia                                                                                                                   674,80 782,30 432,92 55,3 

Gimnaziul „Alecsandr Pușkin” Cimișlia                                                                                                                            59,70 69,20 32,77 47,4 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” Cimișlia                                                                                                                     546,30 633,30 296,98 46,9 

 

 

Pentru procurarea materialelor de construcție utilizate la reparațiile curente a 

clădirilor au fost prevăzute alocații în sumă de 340,9 mii lei, cheltuielile real efectuate pe 

perioada raportată au constituit 156,2 mii lei sau 45,8 la sută din prevederile anuale. 

 

Prin decizia nr. 07/01 privind aprobarea bugetului pentru anul 2022 în lectura a doua, 

adoptată în cadrul ședinței Consiliului raional din 17 decembrie 2021, a fost aprobată 

mărimea Componentei raionale – 16478,90 mii lei. Prin decizia menționată au fost 

repartizate 12608,6 mii lei,  inclusiv: 6682,1 mii lei – acoperirea deficitului bugetar,  3000,0 

mii lei – cheltuieli capitale pentru Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia și Liceul 

teoretic „Ion Creangă”, or. Cimișlia,  581,7 mii lei – cheltuieli pentru întreținerea căminelor 

liceelor pe lîngă Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia și Liceul teoretic „Ion 

Creangă”, or. Cimișlia,  2344,8 mii lei – cheltuieli pentru transportarea elevilor.  

 

Prin Decizia Consiliului raional nr. 01/18 din 11.03.2022 au fost repartizate 180,3 mii 

lei, destinate pentru  compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru 

deplasarea în instituțiile de învățămînt din altă localitate decît cea de reședință, pe distanţe 

ce depăşesc 2 km, în scopul desfășurării activității didactice. 

 

Prin Decizia Consiliului raional nr. 02/01 din 14.04.2022 au fost repartizate 3690,0 

mii lei, preponderent pentru construcția stațiilor de epurarea în instituții (1847,0 mii lei), 

construcția acoperișului (280,0 mii lei), spațiilor sanitare (299,4 mii lei), procurarea 

tehnicii de calcul și camerelor video (168,3 mii lei). Resursele din componenta raională au 

fost distribuite integral. 

 

Informația privind repartizarea și executarea mijloacelor alocate din Componenta 

raională se reflectă în tabelul de mai jos: 



 

 

Tabelul nr. 16 (mii lei) 

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei 

Destinația repartizării alocațiilor din 

componenta raională 

TOTAL 

ALOCAT 

TOTAL 

FINANTAT 

1 

Liceul teoretic „Ion 

Creangă”, Cimişlia (14 
cazați) 

Întreținerea elevilor în cămine 208,80 116,43 

Compensarea cheltuielilor de transport  29,70 28,76 

Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu 

încăperi administrative, spații pentru 
alimentarea și amenajarea curții interioare 

1500,00 930,70 

2 

Liceul teoretic  „Mihai 
Eminescu”, Cimişlia (23 

cazați) 

Întreținerea elevilor în cămine 372,90 186,81 

Compensarea cheltuielilor de transport  16,90 14,73 

Lucrari de modernizare stadionului 1500,00 641,72 

3 

Liceul teoretic  

„Hyperion”, Gura-

Galbenei 

Compensarea cheltuielilor de transport  1,30 1,22 

Constructia statiei de epurare 380,00 4,40 

4 
Liceul Internat cu profil 

Sportiv, Lipoveni 

Compensarea cheltuielilor de transport  3,90 1,36 

Lucrari de trasament la stadion 73,00 73,00 

Amenajarea terenului de fotbal 44,00 20,41 

Construcția stației de epurare 183,00  - 

5 
Gimnaziul „Alecsandru 

Puşkin”, Cimişlia 

Compensarea cheltuielilor de transport  2,50 -  

Deficit bugetar 974,60 974,60 

6 Gimnaziul Batîr 

Compensarea cheltuielilor de transport  3,20 3,20 

Deficit bugetar 36,10 36,10 

Elaborarea doc-lor de proiect a reparației 

capitale a acoperișului sălii sportive și cantinei 
0,00  - 

Construcția stației de epurare 285,00 285,00 

7 Gimnaziul  Cenac 
Compensarea cheltuielilor de transport  1,10 1,10 

Deficit bugetar 464,90 464,90 

8 Gimnaziul  Gradişte 

Deficit bugetar 661,60 661,60 

Compensarea cheltuielilor de transport  4,40  - 

Construcția stației de epurare 285,00  - 

9 Gimnaziul  Hîrtop 
Compensarea cheltuielilor de transport  1,20 1,20 

Construcția acoperișului clădirii 280,00 280,00 

10 Gimnaziul  Ialpujeni 
Deficit bugetar 1004,60 1004,60 

Construcția stației de epurare 200,00  - 

11 Gimnaziul Javgur Deficit bugetar 251,80 251,80 

12 Gimnaziul  Porumbrei Deficit bugetar 175,70 175,70 

13 
Gimnaziul  Ştefan  cel 

Mare, Mihailovca  

Deficit bugetar 354,80 354,80 

Compensarea cheltuielilor de transport  25,40 20,68 

Construcția stației de epurare 285,00 -  

14 
Gimnaziul  „Sergiu 

Coipan”, Selemet 

Compensarea cheltuielilor de transport  2,00 0,77 

Construcția stației de epurare 285,00 -  

15 Gimnaziul  Sagaidac Deficit bugetar 467,20 467,20 

 16 Gimnaziul Satul Nou 

Deficit bugetar 760,40 760,40 

Renovarea rețelelor electrice interioare 285,00 -  

Înlocuirea a 2 schimbătoare de căldură la cazan 16,30 16,24 

17 Gimnaziul  Troiţcoe 

Deficit bugetar 698,20 698,20 

Compensarea cheltuielilor de transport  0,41 0,25 

Construcția spațiului sanitar 299,40 -  

18 
Școala primară- grădiniță 

Ciucur - Mingir 

Deficit bugetar 553,60 553,60 

Reparația sistemului de încalzire 47,10 47,06 

Construcția stației de epurare 265,00 -  

Compensarea cheltuielilor de transport  5,20 5,20 

19 
Şcoala primară grădiniţă  

Codreni 
Deficit bugetar 278,60 278,60 

 20 
Direcția Învațămînt 

General 

Transportarea elevilor 2736,79 1319,69 

Procurarea laptopurilor pentru bibliotecile 

instituțiilor de învățămînt 
64,00 64,00 

Procurarea camerelor video pentru bibliotecile 

instituțiilor de învățămînt 
104,30 104,30 

  Total:   16478,90 10850,33 



 

 

REPARTIZAREA CHELTUIELILOR SUB ASPECT FUNCȚIONAL  

 

Program P1P2 – 0301 ”Exercitarea guvernării” 

Pentru autoritățile legislative și executive ale raionului Cimișlia au fost precizate 

mijloace financiare în mărime de 7785,8 mii lei. Pentru activitatea Aparatului președintelui 

raionului au fost executate cheltuieli în sumă de 3356,5 mii lei sau 43,1 la sută față de 

mijloacele precizate. Din suma cheltuielilor executate partea preponderentă o constituie 

cheltuielile de personal 1912,5 mii lei sau 57,0 la sută din totalul cheltuielilor executate pe 

ramura dată. 

 

Program P1P2 – 0501 „Politici și management în domeniul bugetar-fiscal” 

Pentru 14,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției finanțe au fost 

preconizate mijloace financiare în mărime de 1667,9 mii lei, cheltuielile executate au 

constituit 762,3 mii lei. Din suma cheltuielilor executate partea preponderentă o constituie 

cheltuielile de personal 715,8 mii lei sau 93,9 la sută din total. 

 

Program P1P2 – 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă” 

Mijloacele Fondului de rezervă aprobate pentru anul în gestiune au alcătuit 300,0 

mii lei. Mijloacele Fondului de rezervă au fost repartizate prin Deciziile Consiliului 

Raional, după cum urmează: 

1. Decizia nr. 01/10 din 11.03.2022, au fost distribuite 179,0 mii lei; 

2. Decizia nr. 02/03 din 14.04.2022, au fost distribuite 65,8 mii lei; 

3. Decizia nr. 03/04 din 17.06.2022 au fost distribuite 93,9 mii lei și restabilite în Fondul 

de rezervă, mijloacele financiare în mărime de 100,0 mii lei alocate prin Decizia nr. 

01/10 din 11.03.2022, destinate pentru acoperirea cheltuielilor aferente măsurilor de 

primire și găzduire a refugiaților din Ucraina veniți în raionul Cimișlia. 

 

Repartizarea alocațiilor din Fondul de Rezervă la situația din 30.06.2022 
Tabelul nr. 17 (mii lei) 

Destinația mijloacelor alocate Suma 

Ajutoare materiale/financiare 121,80 

Gestionarea crizei refugiaților 50,00 

Procurarea îmbrăcămintei și încălțămintei specializată pentru dotarea Secției 

Situații Excepționale Cimișlia 
15,0 

Lichidarea consecințelor în urma calamităților naturale (Consiliul comunal 

Hîrtop) 
66,90 

TOTAL 253,7 

 

Program P1P2 – 3104 „Servicii de suport în domeniul apărării naționale 

Pentru activitatea administrativ - militară și recrutarea tinerilor pentru încorporare 

în armata națională au fost executate cheltuieli în mărime de 36,0 mii lei sau la nivel de 

24,1 față de mijloacele aprobate în mărime de 149,1 mii lei. 

 

Program P1P2 – 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor” 

Pentru organizarea și desfășurarea măsurilor de protecție civilă în raion au fost 

precizate cheltuieli în sumă de 369,7 mii lei. Executarea cheltuielilor a atins suma de 126,1 

sau 34,1% față de mijloacele prevăzute în buget, cheltuieli îndreptate pentru organizarea 

donărilor de sînge au fost executate în mărime de 50,0 mii lei, procurarea combustibilului 



 

 

(21,7 mii lei) și procurarea îmbrăcămintei specializate pentru dotarea Serviciului Situații 

Excepționale Cimișlia (37,7 mii lei). 

 

Program P1P2 – 5001 „Politici și management  în domeniul  

macroeconomic și de dezvoltare a economiei” 

Pentru 5,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției Economie și 

Atragerea Investițiilor au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 620,1 mii lei, 

cheltuielile executate au constituit 265,2 mii lei sau la nivel de 42,8%, care preponderent 

reprezintă cheltuieli de personal (99,5%). 

 

Program P1P2 – 5004 „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii” 

Pentru activitățile incluse în programul dat s-au aprobat mijloace financiare în sumă 

de 2200,0 mii lei, mijloace alocate prin Decizia Consiliului raional nr. 07/01 din 

17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua”. 

În  suma preconizată s-au inclus cheltuielile pentru susținerea activității Incubatorului de 

Afaceri Cimișlia – 200,0  mii lei. Prin deciziile adoptate în cadrul ședințelor Consiliului 

raional s-au precizat cheltuieli în sumă de 230,0 mii lei, inclusiv 30,0 mii lei - restituirea 

mijloacelor către Uniunea Europeană în cadrul proiectului „Poarta de Sud a Moldovei 

deschisă pentru afaceri și investiții”, cheltuieli constatate ca necorespunzătoare.  

Executarea acestora a însumat 123,2 mii lei sau 53,6 la sută față de prevederile 

anuale, mijloacele transferate Incubatorului de Afaceri Cimișlia au însumat 100,0 mii lei, 

respectiv 23,2 mii lei au fost transferate Uniunii Europene în scopul descris mai sus. 

 

Program P1P2 – 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii, 

dezvoltării regionale și mediului” 

Pentru 5,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției Agricultură și 

Industria Prelucrătoare au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 617,5 mii lei, 

cheltuielile executate au constituit 293,9 mii lei sau la nivel de 46,0 % față de prevederile 

anuale, care reprezintă cheltuieli de personal. 

 

Program P1P2 – 6101 „Politici și management în domeniul dezvoltării 

regionale și construcțiilor” 

Pentru activitatea Direcției Dezvoltare Teritorială au fost aprobate 5,0 de personal 

și au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 595,6 mii lei. Cheltuielile executate 

au constituit 238,9 mii lei, care reprezintă cheltuieli de personal (97,9 %) și indemnizații 

pentru incapacitatea temporară de muncă achitate de angajator (2,1 %). 

 

Program P1P2 – 6402 „Dezvoltarea drumurilor” 

Acest program include cheltuieli aferente reparației drumurilor locale. Mijloacele 

aprobate însumează 14177,4 mii lei, executarea acestora a fost la nivel de 8,0 la sută față 

de mijloacele preconizate. Mijloacele respective constituie transferuri cu destinație 

specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor locale, aprobate prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2022.  

Informația privind executarea Programului privind repartizarea mijloacelor 

financiare pentru infrastructura drumurilor locale aprobat prin Decizia Consiliului 

raional din 07/01 din 17.12.2021, Anexele nr. 13 și nr.13a, cu ultimile modificări operate 

la aceasta, se reflectă în următorul tabel: 
 



 

 

Tabelul nr. 18 (mii lei) 

Nr. 

d/o 
 Destinaţia Precizat  Executat  

  Cheltuieli, mii lei       14 177,4      1 135,9    

1 Lucrări de întreținere a drumurilor locale         2 745,3         762,2    

1.1 
Întreținerea de rutină și reparația curentă a drumurilor 

locale rl. Cimișlia  
        2 745,3         762,2    

2 Lucrări de reparație a drumurilor locale:       10 902,1         369,7    

2.1 L553 R26 - Batîr - Ciuflești         1 800,0         179,8    

2.2 L559.1 Gradiște-Coștangalia         1 900,0         189,9    

2.3 L 554.1 Mereni-Hîrtop (drum prin s.Mereni)         1 395,0     -  

2.4 L 554 R3 Albina - Fetița (Pavarea trotuarului)            300,0               -      

2.5 Mihailovca – staţia Cimişlia         2 200,0               -      

2.6 
L 560 Drum de acces spre s. Suric (Tronsonul din s. 

Sagaidac) 
        1 300,0               -      

2.7 L 565 Drum de acces spre s. Topala         1 800,0               -      

2.8 Drum de acces spre s. Gura Galbenei            207,1               -      

3 Întreținerea personalului de supraveghere tehnică            130,0              -      

4 Lucrări de proiectare                                                                         400,0             4,0    

 

Program P1P2 – 7502 „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor 

comunale” 

Acest program include cheltuieli pentru amenajarea și salubrizarea teritoriului. 

Mijloacele aprobate însumează 298,0 mii lei. Cheltuielile precizate constituie 309,0 mii lei, 

executarea acestora a fost la nivel de 69,2 la sută sau 214,0 mii lei, resurse financiare 

destinate ÎM „SERVCOM CIMIȘLIA” pentru susținerea activității (Tabelul nr.11). 

 

Program P1P2 – 7504 „Construcția locuințelor” 

Prin Decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 08/21 din 22.12.2017 „Cu privire la 

modificarea și completarea deciziei nr. 02/27 din 12.05.2017 „Cu privire la participarea 

Consiliului raional Cimișlia în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru 

păturile socialmente vulnerabile II” a fost stabilit aportul financiar al Consiliului raional în 

cadrul proiectului dat în sumă de 3200,0 mii lei. În anul 2021 au fost executate lucrări cu 

costul total de 1483,4 mii lei. 

Acest program include cheltuieli pentru construcția locuințelor. Mijloacele aprobate 

însumează 2200,0 mii lei, suma precizata  pe perioada de gestiune 1716,6 mii lei. Pentru 

perioada raportată nu au fost valorificate mijloace financiare. 

 

P1P2 – 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în  

domeniul ocrotirii sănătății” 

Aceste programe includ cheltuieli pentru susținerea activității instituțiilor medico-

sanitare din raion. Mijloacele financiare alocate prin Decizia nr. 07/01 din 17.12.2021 „Cu 

privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua” în sumă de 234,0 

mii lei, inclusiv 150,0 mii lei - pentru compensarea cheltuielilor de transport medicilor din 

IMSP din raion și 84,0 mii lei - procurarea amestecurilor lactate adaptate pentru copii.  

Descifrarea alocațiilor conform destinației se reflectă în tabelele de mai jos: 

 



 

 

Tabelul nr. 19 (mii lei) 

Alocat Beneficiar Destinația 

Decizia 

Consiliului 

raional 

Suma 

alocată 
Finanțat 

Consiliul 

raional 

IMSP 

Spitalul 

raional 

Cimișlia 

„Renovarea capitală a acoperișului clădirii 

Policlinicii raionale Cimișlia cu elemente de 

țiglă metalică și sistem de evacuare a apelor 

pluviale” 

nr.  07/01 
din 

17.12.2021 
210,0 

 - 

nr. 01/03 
din 

11.03.2022 

 - 

donații voluntare pentru cheltuieli capitale de la 

Consiliului 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” 

nr. 01/03 

din 

11.03.2022 

2008,7  - 

IMSP din 

teritoriu 

compensarea cheltuielilor de transport medicilor nr. 07/01 

din 

17.12.2021 

150,0 36,9 

procurarea amestecurilor lactate adaptate pentru 

copii  
84,0 18,3 

ÎM Centrul 

Stomatologic 

Raional 

Cimișlia 

redirecționarea mijloacelor parvenite la contul 

bugetului raional de la bunurile rezultate din 

demontarea geamurilor încăperilor ÎM „Centrul 

Stomatologic raional Cimișlia” pentru dotarea 

întreprinderii. 

nr.03/02 

din 

17.06.2022 

12,0  - 

TOTAL     2464,7 55,21 

 

Repartizarea alocațiilor destinate pentru compensarea cheltuielilor medicilor din 

IMSP din raion: 

Tabelul nr. 20 (mii lei) 

Nr.  

d/o 
Denumirea IMSP 

Nr. 

beneficiari 

Cheltuieli 

compensate, 

mii lei 

1 IMSP Spitalul raional Cimişlia 3 10,4 

2 IMSP Centrul de sănătate Cimişlia 7 16,2 

3 IMSP Centrul de sănătate Javgur 1 4,6 

4 IMSP Centrul de sănătate Gura Galbenei 1 0,8 

5 ÎM Centrul Stomatologic Raional Cimișlia 1 4,9 

  TOTAL  13 36,9 

 

Alocațiile în sumă de 18,30 mii lei au fost transferate IMSP CS Cimișlia (152 buc. 

– 9,12 mii lei) și CS Gura Galbenei (153 buc. – 9,18 mii lei), conform destinației, pentru 

procurarea amestecurilor lactate adaptate (305 buc. *60,0 lei /per bucată). Cheltuielile au 

fost estimate ținînd cont de contractul privind achiziționarea bunurilor date, prezentat de 

instituția medico-sanitară. 

 

Ramura - CULTURĂ, TINERET, SPORT, CULTE ȘI ODIHNĂ 

 

Program P1P2 – 8501 „Politici și management în domeniul culturii”  

Pentru 7,0 unități de personal aprobate pentru activitatea Direcției Cultură, Tineret, 

Sport și Turism au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 965,2 mii lei, 

cheltuielile executate au constituit 441,8 mii lei, care reprezintă cheltuieli de personal 408,7 

mii lei sau 92,5 % din cheltuielile executate pe acest program. 



 

 

 

Pentru susținerea și crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a ramurii culturii, 

artei, sportului și activităților din cadrul acesteia au fost precizate cheltuieli în sumă de 

8518,6 mii lei, dintre care s-au executat 3119,75 mii lei sau la nivel de 36,6 la sută față de 

prevederile precizate pe an.  

În subordinea Consiliului raional avem 6 instituții de cultură, artă și în domeniul 

sportului, inclusiv: 4 – ansambluri/formațiuni folcorice cu titlu model, Muzeul raional de 

istorie și etnografie și Centrul Raional de Tineret. 

 

Repartizarea executării cheltuielilor pe ramura dată se expune în Anexa nr. 1 la 

Raportul narativ. 

 

Ramura – ÎNVĂȚĂMÎNT 

 

Program P1P2 – 8801 „Politicii și management în 

domeniul educației, culturii și cercetării” 

 

Pentru programul dat au fost aprobate mijloace în mărime de 3250,1 mii lei, 

mijloacele precizate au constituit 3259,2 mii lei. Cheltuielile s-au executat în sumă de 

1523,1 mii lei sau la nivel de 46,7%.  

Pentru întreţinerea a 28 unități de personal din cadrul Direcţiei Învăţămînt General au 

fost precizate cheltuieli în sumă de 2799,9 mii lei şi executată în mărime de 1215,5 mii lei 

sau 43,4 la sută. Din suma cheltuielilor executate, ponderea majoră o constituie cheltuielile 

de personal – 1215,54 mii lei sau 79,7%. 

Pentru anul 2022 au fost aprobate 19 unități de personal, pentru transportarea 

elevilor. Cheltuielile executate pe perioada raportată a Direcției Învățămînt General au 

constituit 1 487,99 mii lei sau 50,5 la sută față de suma precizată în mărime de 2 949,09 

mii lei. Cheltuielile de personal pentru perioada semestrului I a anului 2022 au însumat 

620,1 mii lei sau 41,7 la sută din totalul cheltuielilor executate. Cheltuielile pentru 

procurarea combustibilului au însumat 411,13 mii lei, iar suma executată a cheltuielilor 

efectuate pentru procurarea pieselor de schimb constituie 78,15 mii lei.  

Pe parcursul anului, în raion au activat 19 de instituţii de învăţămînt secundar general, 

dintre care: 2 instituții tip „scoli primare - gradinite”, 13 instituţii tip „gimnazii” şi 4 

instituţii tip „licee” la 1 septembrie 2021, cu un contingent de 3987 elevi în 217 clase, 

inclusiv: 
    Tabelul nr.26  

Indicatori 
cl.I-IV Ci. V-IX cl/ X-XII Total 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

Gimnazii 49 783 63 945  -  - 112 1728 

Licee 40 887 41 930 19 408 100 2225 

Școli primare 5 34  -  -  -  - 5 34 

TOTAL 94 1704 104 1875 19 408 217 3987 

 

În instituțiile preșcolare sunt înscriși 62 de copii în 3 grupe, inclusiv: 

- 2 grupe pregătitoare cu 41 copii, 

- 1 grupa cu 21 copii în grupa cu copii de 4 -7 ani. 

 

Executarea bugetelor instituțiilor din ramura învățămînt repartizată pe 

programe/subprograme. se reflectă în Anexa nr. 2 la Raportul narativ. 



Ramura PROTECTIE SOCIALA

Program P1-90,,Protec{ie socialii"
Pentru ramura Protec{ie sociali au fost precizate cheltuieli in mdrime de 32185,8

mii lei. Conform raportului privind executarea bugetului pentru perioada raportat[,
cheltuielile executate au insumat 12180,3 mii lei, ceea ce rcprezintd 37,8 yo din planul
anual precizat. Din suma totali a cheltuielilor bugetului raional, cheltuielile pentru
programul dat constituie 14,0%o

Executarea bugetelor institu{iilor din ramura proteclie sociald rcpartizatd pe
programe/subprograme se reflectd inAnexa nr. 3laRaportul narativ.

Raportul narativ privind executarea bugetului raional pentru 6 luni ale anului 2022,
a fost intocmitd in baza datelor Trezoreriei Regionale Sud gi rapoartelor executorilor de

buget.
Parte componentd a Raportului narativ:

- Anexa nr.l - InformaJie privind executarea bugetelor instituliilor din ramura
CULTURA, SPORT, TINERET, CULTE $I ODIHNA h situalia din 30.06.2022;

- Anexa m.2 - Informalie privind executarea bugetelor institu{iilor din ramura
itwAtAvtlNt ta situalia din 30.06.2022;

- Anexa nr.3 - Informafie privind executarea bugetelor instituliilor din ramura
PROTECTIE SOCIALA la situalia din 30.06.2022;

Sef directie finante Olesea Ricill
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Anexa nr. 1  
la Raportul narativ privind executarea bugetului raional  

pentru semestrul I al anului 2022 

 

Informație privind executarea bugetelor instituțiilor din ramura CULTURA, SPORT, TINERET, CULTE ȘI ODIHNĂ 

la situația din 30.06.2022 
 (mii lei) 

Denumirea 
Program/ 

subprogram 
Aprobat 

Precizat 

pe an 
Executat  

Inclusiv  

Cheltuieli 

de personal 

Executat 

/ 

Precizat 

(%) 

Alte 

cheltuieli 

Executat 

/ 

Precizat 

(%) 

Politicii și management în domeniul culturii 8501 846,20 965,20 441,76 408,67 92,5 33,09 7,5 

Aparatul adminstrativ al Direcției Cultura Tineret Sport și Turism   846,20 965,20 441,76 408,76 92,5 33,10 7,5 

Dezvoltarea culturii 8502 1.599,40 1.612,00 523,90 312,66 59,7 211,23 40,3 

Activități culturale   620,00 620,00 143,68   0,0 143,68 100,0 

Orchestra de muzică populară "Rapsozii"   221,00 225,30 105,55 81,93 77,6 23,62 22,4 

Orchestra de  "Fanfara" Cimișlia   435,20 435,20 119,22 79,98 67,1 39,24 32,9 

Ansamblu de dans "La Izvor"   154,50 158,70 76,94 74,16 96,4 2,78 3,6 

Formație folclorică "Busuioc moldovenesc" Ialpujeni   168,7 172,8 78,5 76,59 97,6 1,91 2,4 

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 982,90 1.555,30 253,27 188,76 74,5 60,51 23,9 

Muzeul de istorie,etnografie și artă   682,90 655,30 249,27 188,76 75,7 60,51 24,3 

Servicii muzeistice   300,00 900,00 4,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

Servicii teleradio și de presă 8505 100,00 100,00 37,48   0,0 37,48 100,0 

Subvenționarea edițiilor periodice   50,00 50,00 20,83   0,0 20,83 100,0 

Servicii generale în domeniul teleradiodifuziunii   50,00 50,00 16,65   0,0 16,65 100,0 

Tineret ți sport 8602 3.710,60 3.817,20 1.769,34 1.309,12 74,0 460,22 26,0 

Activități sportive (DCTST)   312,10 312,10 61,67   0,0 61,67 100,0 

Activități sportive (DÎG)   53,00 53,00 43,06   0,0 43,06 100,0 

Școala sportivă Cimișlia   3.345,50 3.452,10 1.664,61 1.309,12 78,6 355,49 21,4 

Tineret și sport 8603 277,10 468,90 94,00 51,51 54,8 42,49 45,2 

Întreținerea centrelor de tineret   277,10 268,90 94,00 51,51 54,8 42,49 45,2 

Program de granturi pentru inițiativele tinerilor   -  200,00 -  -   - 0,00  - 

 

  



 

 

 

Anexa nr. 2  

la Raportul narativ privind executarea bugetului raional  

pentru semestrul I al anului 2022 

  

Informație privind executarea bugetelor instituțiilor din ramura ÎNVĂȚĂMÎNT la situația din 30.06.2022 

(mii lei) 

Denumirea 
Program/ 

subprogram 

Nr. de 

clase 

Nr. de 

copii / 

elevi 

Aprobat 
Precizat 

pe an 
Executat  

Inclusiv  

Cheltuieli 

de 

personal 

Executat 

/ 

Precizat 

(%) 

Alte 

cheltuieli 

Executat 

/ 

Precizat 

(%) 

Politicii și management în domeniul  educației, culturii 

și cercetării 
8801     3.250,10 3.259,22 1.523,10 1.215,54 79,7 307,56 20,3 

Aparatul adminstrativ al Direcției Învățămînt General        3.250,10 3.259,22 1.523,10 1.215,54 79,7 307,56 20,3 

Educație timpurie 8802   62 1.363,30 1.500,80 671,84 444,70 66,2 227,14 33,8 

Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” s. Ciucur - 

Mingir 
    42 829,80 951,00 439,29 271,56 61,8 167,73 38,2 

Şcoală primară grădiniţă Codreni,  s.Codreni     20 533,50 549,80 232,55 173,14 74,5 59,41 25,5 

Învațămînt primar 8803 5 34 1.888,50 2.293,20 1.069,89 839,72 78,50 230,16 21,50 

Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” s. Ciucur - 

Mingir 
  3 21 1.194,60 1.595,60 730,21 531,71 72,8 198,5 27,2 

Şcoală primară grădiniţă Codreni,  s.Codreni   2 13 693,9 697,6 339,67 308,01 90,7 31,66 9,3 

Învațămînt  gimnazial 8804 112 1728 44.523,40 51.307,35 28.623,18 22.296,77 77,90 6.326,33 22,10 

Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or.Cimişlia   9 100 3.300,60 3.525,10 2.232,43 1.916,95 85,9 315,48 14,1 

Gimnaziul Batîr, s. Batîr   9 174 3.419,50 4.013,20 2.408,27 1.687,91 70,1 720,36 29,9 

Gimnaziul  Cenac, s. Cenac   9 123 3.268,00 3.531,60 2.165,25 1.724,04 79,6 441,21 20,4 

Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște   9 139 3.626,40 4.343,10 2.299,02 1.866,63 81,2 432,39 18,8 

Gimnaziul  Hîrtop,  s. Hîrtop   9 172 3.359,40 4.049,10 2.527,60 1.864,84 73,8 662,76 26,2 

Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni   8 70 2.634,30 3.056,20 1.668,69 1.325,21 79,4 343,48 20,6 

Gimnaziul „Constantin Stere” s. Javgur   7 88 2.379,90 2.769,60 1.552,17 1.293,75 83,4 258,42 16,6 

Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei   9 150 3.233,00 3.563,30 2.135,87 1.662,54 77,8 473,33 22,2 

Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. Mihailovca    9 174 3.753,40 4.264,30 2.223,80 1.841,97 82,8 381,83 17,2 

Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet   9 201 3.780,20 4.532,20 1.976,40 1.564,28 79,1 412,12 20,9 

Gimnaziul  Sagaidac,  s. Sagaidac   9 136 3.317,60 3.651,00 2.223,88 1.781,21 80,1 442,67 19,9 

Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou   9 118 3.390,70 3.987,25 2.129,12 1.741,42 81,8 387,70 18,2 

Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe   7 83 2.671,60 3.072,31 1.592,61 1.405,89 88,3 186,72 11,7 

Transportarea  elevilor     786 2.388,80 2.949,09 1.487,99 620,13 41,7 867,86 58,3 

Economii de la compensații pentru cadrele  didactice      - 44,00 44,00 -  - - - - 



 

 

Direcția Învățămînt General General (procurarea  

laptop-urilor pentru biblioteci [64,00 mii lei] si 

procurarea camere video [104,30 mii lei] ) 

      0,00 168,30 168,30 - - - - 

Învățămînt liceal 8806 100 2225 49.293,20 49.384,78 28.264,61 20.668,50 73,4 6.756,93 24,0 

Liceul teoretic "Ion Creangă" or. Cimișlia   31 753 14.365,30 14.995,40 8.401,22 6.178,60 73,5 2.222,62 26,5 

Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. Cimișlia    36 864 16.218,30 17.436,60 9.612,38 7.100,93 73,9 2.511,45 26,1 

Liceul teoretic  „Hyperion” s. Gura-Galbenei   21 434 7.466,40 8.418,40 4.824,04 3.984,13 82,6 839,91 17,4 

Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni   12 174 7.372,90 8.534,38 4.587,79 3.404,84 74,2 1.182,95 25,8 

Componenta raională   -   - 3.870,30   839,18 - - - - 

Servicii generale în educație 8813  - -  894,3 894,3 371,42 655,61 88 89,6 12,0 

Serviciul  de asistența psihopedagogică   -  -  894,30 894,30 371,42 361,52 97,3 9,9 2,7 

Educație extrascolara și susținerea elevilor dotați 8814 -  -  9.281,20 11.471,60 5.400,61 4.469,41 83,4 887,95 16,6 

Centrul Raional de Creație a Copiilor și Adolescenților 

Cimișlia 
- -  868 2.602,20 2.819,30 1.371,43 1.252,59 91,3 118,84 8,7 

Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a copiilor și 

adolescenților „Izvoraş” din s. Zloţi 
- - -  1.096,20 2.807,60 644,67 120,64 18,7 524,03 81,3 

Școala de arte Cimișlia - -  369 5.335,60 5.597,50 3.303,07 3.096,18 93,7 206,89 6,3 

Învățământ nedefinit după nivel    -  - 110,00 110,00 43,25 0  0 43,26 100 

Elevi dotați - -  - 137,20 137,20 38,19 0 0 38,19 100 

Curriculum (BAC) 8815    - 73,90 73,90 3,97 0 0 3,97 100 

 

 
 

 

  



 

 

Anexa nr. 3  
la Raportul narativ privind executarea bugetului raional  

pentru semestrul I al anului 2022 

 

Informație privind executarea bugetelor instituțiilor din ramura PROTECȚIE SOCIALĂ la situația din 30.06.2022 

(mii lei) 

Nr. 

d/o 
Denumirea  

Program 

/ 

subprog

ram 

Activitatea 

P3 

Aprobat 

alocații,  

inclusiv: 

Precizat Executat 

inclusiv: Beneficiarii 

Surse 

proprii / 

Resurse 

colectate 

TDS FSP 

Surse 

proprii / 

Resurse 

colectate 

TDS FSP Aprobat 
Executat 

în mediu 

  

Politici si management 

în domeniul ocrotirii 

sănătății și protecției 

sociale 

9001   2274,3 2274,3 0,0 0,0 2294,3 1085,5 1085,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Aparatul administrativ 

al Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

9001 5 2274,3 2274,3 0,0 0,0 2294,3 1085,5 1085,5 0,0 0,0 0 0 

  

Protectie a familiei si 

copilului 
9006   4486,2 2841,3 1644,9 0,0 4486,2 1965,9 1163,1 802,8 0,0 449 299 

2 

indemnizații pentru 

copii adoptați și cei 

aflați sub tutelă  (94) 

9006 275 1442,1 0,0 1442,1 0,0 1442,1 708,7 0,0 708,7 0,0 79 71 

3 

prestații sociale pentru 

copii plasați în serviciile 

sociale  

9006 479 202,8 0,0 202,8 0,0 202,8 94,1 0,0 94,1 0,0 44 34 

4 

Casa de copii de tip 

familial (CCTF) 
9006 327 325,7 325,7 0,0 0,0 325,7 164,2 164,2 0,0 0,0 8 8 

5 

Centru de protecție a 

Copilului și a Familiei 
9006 348 504,6 504,6 0,0 0,0 504,6 207,3 207,3 0,0 0,0 290 165 

6 

Serviciul asistență 

parental profesionistă 

(APP) 

9006 284 1312,2 1312,2 0,0 0,0 1312,2 500,2 500,2 0,0 0,0 18 16 

7 

Centrul de plasament 

pentru copii separați de 

părinți 

9006 283 698,8 698,8 0,0 0,0 698,8 291,4 291,4 0,0 0,0 10 5 

  

Protecția socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

9010   20.359,70 15.564,40 1.355,20 3.439,40 23.776,20 8.510,3 6.826,12 906,70 777,60 14.606,0 8.310,0 



 

 

8 

Compensații pentru 

serviciile de transpor 
9010 302 1355,2   1355,2   2158,0 906,7 0,0 906,7 0,0 1869 1699 

9 

Serviciul asistență 

social comunitară 
9010 326 1977,9 1977,2 0,0 0,0 1977,9 949,9 949,9 0,0 0,0 12000 5936 

10 
Serviciul protezare și 
ortopedie 

9010 301 87,1 87,1 0,0 0,0 87,1 44,1 44,1 0,0 0,0 270 248 

11 

Serviciul îngrijire 

socială la domiciliu 
9010 268 2305,0 2305,0 0,0 0,0 2305,0 902,6 902,6 0,0 0,0 270 248 

12 

Serviciul social 

„Asistență Personală” 
9010 246 5783,7 2344,3 0,0 3439,4 7747,5 2998,7 2221,1 0,0 777,6 94 106 

13 

Serviciul social  

„Echipa mobilă” 
9010 287 353,5 353,5 0,0 0,0 353,5 122,0 122,0 0,0 0,0 25 19 

14 

Serviciul social 

„Respiro” 
9010 368 689,7 689,7 0,0 0,0 689,7 270,6 270,6 0,0 0,0 48 24 

15 

Azilul de Bătrîni și 

Invalizi Cimișlia, 

inclusiv  

9010 299 2507,6 2507,6 0,0 0,0 2507,6 1149,3 1149,3 0,0 0,0 30 30 

 

Modernizarea Azilului 

de bătrîni și invalizi din 

raionul Cimișlia 

    5300,0 5300,0 0,0 0,0 5949,9 1166,5 1166,5 0,0 0,0 0 0 

  
Protecție social în 

cazuri excepționale 
9012   362,1 252,1 0,0 110,0 1104,8 618,6 155,4 232,1 110,0 10 4 

16 

Fondul de susținere a 

populației (Venituri de 

la Taxa de cumpărare a 

valutei străine) 

9012 250 110,0 0,0 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 110,0 0 0 

17 

Centrul de plasament 

temporar pentru 

persoanele în situații de 

risc 

9012 325 252,1 252,1 0,0 0,0 252,1 139,1 139,8 0,0 0,0 10 4 

18 Ajutor material veterani 9012 291 0,0 0,0 0,0 0,0 121,8 121,8 0,0 0,0 0,0 0 0 

19 

Gestionarea crizei 

refugiaților 
9012 523 0,0 0,0 0,0 0,0 620,9 247,7 15,6 232,1 0,0 0 0 

 

Protecție socială a unor 

categorii de cetățeni 
9019   524,3 0,0 524,3 0,0 524,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 11 

20 Tineri specialiști 9019 214 524,3   524,3   524,3 0,0   0,0   16 11 

  TOTAL GENERAL     28006,6 20932,1 3524,4 3549,4 32185,8 12180,3 9230,1 1941,6 887,6 15081 8624 

 

 

Notă: FSP – Fond de Susținere a Populației; TDS – Transfer cu Destinație Specială; 
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