
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
PROIECT 

                            D E C I Z I E  Nr. ___  /___             

din ___ __________  2022                                 

 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat 

 pentru anul 2022 

 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

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

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

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 208/2015 privind clasificaţia bugetară;  

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;  

- Decizia consiliului raional nr. 07/01 din 17 decembrie 2021 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua; 

- Hotărârea Guvernului nr. 768/2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 777/2022 cu privire repartizarea și redistribuirea 

alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021; 

- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Pentru buna gestionare a banului public, cât și asigurarea bunei activități a entităților 

finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimişlia 

 

D E C I D E: 
  

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

2998,1 mii lei, inclusiv: 

- 208,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat 

(Fondul de intervenție a Guvernului) pentru acordarea indemnizațiilor unice 

angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, 

conform anexei nr. 1; 

- 2790,1 mii lei, transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru 

învățământ întru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în 

sectorul bugetar (Hotărârea Guvernului nr. 777/2022), conform anexei nr. 2. 

2. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare de la un serviciu la altul în cadrul 

aceleiași grupe funcționale F1„Protecție socială”, în sumă de 68,9 mii lei, de la 

Centrul de plasament temporar pentru persoanele în situații de risc către aparatul 

administrativ al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia 

(procurarea tehnicii de calcul - 48,0 mii lei), cheltuieli curente și de întreținere - 

20,9 mii lei). 

3. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare de la un program la altul în cadrul 

aceleiași grupe funcționale F1„Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă, în sumă de 



34,0 mii lei, de la P1P2 „Dezvoltarea culturii” către P1P2 „Politici şi management 

în domeniul culturii” (aparatul administrativ al Direcției Cultură, Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia), pentru procurarea tehnicii audio (boxe acustice, microfoane 

radio, microfoane cu fir). 

4. Se aprobă în redacție nouă Anexa nr. 11a „Calendarul activităților culturale” la 

Decizia Consiliului Raional nr. 07/01 din 17 decembrie 2021 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua, cu modificările ulterioare, 

conform anexei nr. 3.  

5. Administratorii de buget vor asigura: 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

- dezagregarea bugetului imediat după aprobarea prezentei decizii, ce implică 

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

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

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

legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare și prezentarea în termene proxime 

(maximum o lună), după primirea mijloacelor financiare din contul bugetului 

raional, a confirmării utilizării mijloacelor conform destinației, cu prezentarea 

documentelor justificative. 

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

prevederilor prezentei decizii. 

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail OLĂRESCU, 

președintele raionului Cimișlia. 

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

cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Secției Contabilitate; 

- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia; 

- Direcției Învățământ General Cimișlia; 

- Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia; 

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md. 
 

Preşedintele şedinţei       
 

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   
 

Coordonat:         

Președinte al raionului         Mihail Olărescu 

Avizat:          

Secretarul consiliului         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică       Mariana Vasluian 

Șef, Secția Juridică        Ghenadie Grosu 

Proiect elaborat de:        

Șef, Direcție Finanțe Cimișlia         Olesea Răcilă   

http://www.raioncimislia.md/


  Anexa nr.1 

  la Decizia Consiliului raional 

  nr. ___/__  din  ______ 2022 

 

 

 

   

LISTA  

instituțiilor cărora li se alocă mijloace financiare pentru acordarea 

indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 

Nr. 

d/o 
Instituția/subdiviziunea 

Numărul de 

beneficiari 

Suma, mii 

lei 

1 IMSP Spitalul raional Cimișlia 7 112,0 

2 IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia  3 48,0 

3 IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei 3 48,0 

  TOTAL 13 208,0 

    

 Notă:   

 Indemnizații unice conform Hotărîrii Guvernului nr. 768 din 09.11.2022, rl Cimișlia. 

 

    

 

Secretarul consiliului                                                                    Gheorghe Netedu 
 

  



  Anexa nr. 2 

 la decizia Consiliului Raional 

 nr. ___/___  din __________2022 

   

Transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru învățământ 

întru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în 

sectorul bugetar (achitarea premiului anual pentru activitate în anul 2022 și a 

plăților compensatorii) 

   

Nr. 

d/o 
Denumirea instituției 

Suma,  

mii lei 

  TOTAL Consiliul raional 2790,1 

1 Liceul teoretic „Ion Creangă" or. Cimișlia 46,7 

2 Liceul teoretic „Mihai Eminescu" or. Cimișlia  511,0 

3 Liceul teoretic „Hyperion” s. Gura-Galbenei 301,8 

4 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni 297,7 

5 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. Cimişlia 29,0 

6 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 123,6 

7 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 55,9 

8 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 114,1 

9 Gimnaziul  Hîrtop,  s. Hîrtop 122,0 

10 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni 95,9 

11 Gimnaziul „Constantin Stere” s Javgur 82,1 

12 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 103,0 

13 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet 6,9 

14 Gimnaziul  Sagaidac, s. Sagaidac 146,1 

15 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 140,7 

16 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 113,4 

17 
Școală primară - grădiniță „Liuba Dimitriu” s. Ciucur-

Mingir 
65,2 

18 Şcoală primară - grădiniţă Codreni,  s. Codreni 26,0 

19 
Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a copiilor și 

adolescenților „Izvoraş” din s. Zloţi 
16,8 

20 
Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor 

Cimişlia 
121,6 

21 Școala de Arte Cimișlia 270,6 

   

Secretarul consiliului                                                       Gheorghe Netedu   
 

  



 

  Anexa nr. 3 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. ___/___  din __________2022 

      

  Anexa nr. 11 a 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 07/01  din 17.12.2021 

 Calendarul activităților culturale  

Nr. 

d/o 
Activități 

Perioada 

desfășurării 

Locul 

desfășurării 
Responsabil 

Suma, 
mii lei 

1 

1.1 „Ultima ședință a 

consiliului”                                                                

1.2 Festivalul concurs de 

colinde folclorice „Steaua 

Crăciunului”                                

1.3 Festivalul concurs al 

cetelor de urători „Sfânt 

Vasile” 

decembrie  -

ianuarie 

Sala de ședințe 

a Consiliului 

Raional 

Cimișlia             

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

35,8 

2 
Ziua Națională a Culturii        

Gală concert 
15 ianuarie 

Casa de 

Cultură 

Cimișlia 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

6,0 

3 

Concert dedicat poetului 

Grigore Vieru cu 

genericul „Mă doare-

această floare...” 

13 februarie 

Casa de 

Cultură 

Cimișlia 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

6,8 

4 
Concertul primăverii 

„Mărțișor-2022” 
1-8 martie 

Casa de 

Cultură 

Cimișlia 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

10,0 

5 

Festivalul - concurs de 

teatru dramatic „Pomul 

vieții”  Teatrele dramatice 

din țară 

aprilie-mai  

Casa de 

Cultură 

Cimișlia 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

15,7 

6 

Ziua Drapelului de stat al 

RM „Trei culori și-o 

singură credință” 

27 aprilie 
bd. Ștefan cel 

Mare și Sfînt 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

4,4 

7 

Festivalul cântecului 

popular pascal „Pascala-

2022” 

3 mai  
bd. Ștefan cel 

Mare și Sfînt 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

7,7 

8 

Festivalul transfrontalier 

concurs de dans folcloric 

în memoria coregrafului 

cimișlian Ion Bazatin 

iunie  

Casa de 

Cultură 

Cimișlia 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

4,2 

9 
Ziua portului popular 

„Haina neamului” 
iunie 

bd.Ștefan cel 

Mare 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

28,6 

10 Ziua Independenței 27 august  
bd.Ștefan cel 

Mare 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

0,0 



11 

Sărbătoarea națională 

„Limba noastră cea 

română” în memoriam 

Nicolae Dabija 

31 august  

Casa de 

Cultură 

Cimișlia 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

0,9 

12 

Festival - concurs de 

folclor „Cântec joc și voie 

bună, ca la noi în sat” 

octombrie  
Casa de 

Cultură Hîrtop 

Direcţia Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 

20,9 

  TOTAL       141,0 

1 

Ziua comemorării celor 

căzuţi în războiul din 

Afghanistan  

15 februarie 
bd. Ștefan cel 

Mare, 12 

Aparatul  

Președintelui 

Raionului 

10,0 

2 

Ziua Memoriei (ziua de 

comemorare a celor căzuţi 

în conflictul armat din 

anul 1992 pentru apărarea 

integrităţii şi 

independenţei Republicii 

Moldova şi a victimelor 

acestui conflict) 

2 martie 
bd Ștefan cel 

Mare, 12 

Aparatul  

Președintelui 

Raionului 

20,0 

3 

Ziua comemorării 

victimelor catastrofei de 

la C.A.E. Cernobîl şi ale 

altor avarii nucleare  

26 aprilie 
bd Ștefan cel 

Mare, 12 

Aparatul  

Președintelui 

Raionului 

10,0 

4 
Festivalul-Tîrg al ovinelor 

și caprinelor 
noiembrie - 

Aparatul  

Președintelui 

Raionului 

10,0 

5 

Concursul „Cel mai bun 

antreprenor din sectorul 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii” 

august-

septembrie 
- 

Direcția Economie 

și Atragerea  

Investițiilor 

50,0 

6 
Expoziția Națională 

„Fabricat  în Moldova” 

ianuarie-

februarie 
- 

Direcția Economie 

și Atragerea  

Investițiilor 

30,0 

7 
Ziua lucrătorului în 

construcții 

august-

septembrie 
- 

Direcția 

Dezvoltare 

Teritorială 

13,0 

8 
Ziua lucrătorului în 

agricultură 
noiembrie - 

Direcția 

Agricultură și 

Industrie 

Prelucrătoare 

75,0 

9 
Expoziția Tîrg „Parada 

Florilor” 
aprilie  

bd. Ștefan cel 

Mare 

Direcția Economie 

și Atragerea  

Investițiilor 

15,0 

10 

Primirea delegațiilor și a 

oaspeților în cadrul  

festivalurilor 

- - 

Aparatul  

Președintelui 

Raionului 

82,0 

  TOTAL       315,0 

  TOTAL GENERAL       456,0 

      

    Secretarul consiliului                                                             Gheorghe Netedu 
  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2022 
 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022 
 
 

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

Proiectul de decizie este elaborat de către Direcția Finanțe. 

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

urmărite  
- Hotărârea Guvernului nr. 768/2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

destinate pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-

19 (208,0 mii lei/13 beneficiari), conform listei prezentate de Ministerul Sănătății; 

- Hotărârea Guvernului nr. 777/2022 cu privire repartizarea și redistribuirea 

alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 349-361 (8393-8405) din 11 

noiembrie 2022, prin care au fost repartizate alocații penttru plata premiului anual 

și compensarea cheltuielilor neplanificate în buget pentru plățile compensatorii – 

majorarea salariului minim în sectorul bugetar de la 3100,0 la 3500,0 lei; 

- Demersul Direcției Cultură, Tineret, Cimișlia cu privire la reorientarea alocațiilor 

bugetare în sumă de 34,0 mii lei, pentru procurarea tehnicii audio (boxe acustice, 

microfoane radio, microfoane cu fir), din contul economiilor formate de la 

petrecerea activităților culturale. Respectiv se modifică anexa nr.11a „Calendarul 

activităților culturale” la Decizia Consiliului Raional nr. 07/01 din 17 decembrie 

2021. Modificarea anexei date nu necesită alocări suplimentare de mijloace 

financiare. 

- Demersul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia cu privire la 

reorientarea alocațiilor bugetare de la un serviciu la altul în sumă de 68,9 mii lei 

de la Centrul de plasament temporar pentru persoanele în situații de risc către 

aparatul administrativ al Direcției (procurarea tehnicii de calcul - 48,0 mii lei), 

cheltuieli curente și de întreținere - 20,9 mii lei). 

Informativ: 

La situația din 01.01.2022 soldul bănesc atestat la contul bugetului raional a însumat 

9742,95 mii lei.  

Alocațiile repartizate din soldul disponibil: 

9153,0 mii lei - Decizia Consiliului raional nr. 07/01 din 17.12.2021; 

494,6 mii lei - Decizia Consiliului raional nr. 01/03 din 11.03.2022; 

95,35 mii lei – Decizia Consiliului raional nr. 02/02 din 14.04.2022. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de decizie nu conține careva norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

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

2998,1 mii lei în baza demersurilor instituțiilor subordonate Consiliului raional și 

alocații repartizate din bugetul de stat. Reorientarea unor alocații în dependență de 

necesitățile instituțiilor bugetare. 

5. Fundamentarea economico-financiară 



Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii. Sursele financiare sînt incluse în bugetul 

raional, precum și alocate din alte surse. 

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

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

pentru anul 2022 și toate modificările corespund cu prevederile Legii nr. 397/2003 privind 

finanţele publice locale, Legii nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale. 

7. Constatările 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 art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, art. 24 și art. 25 din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale și art. 28  din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice 

locale. Proiectul este în concordanță cu legislația sus menționată, structura și conținutul 

actului corespunde normelor de tehnică legislativă. Examinarea și aprobarea proiectului 

în cauză este de competența Consiliului raional și are suport juridic pozitiv. 

8. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a 

Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunțul cu privire la 

consultări publice și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare sînt plasate pe 

pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea – 

Transparența decizională/ Proiecte de decizii. 

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

propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Şef Direcţie Finanţe        Olesea Răcilă 

http://www.raioncimislia.md/

