
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
                                                                                                                                         PROIECT 

D E C I Z I E  Nr. ___ / ___ 
din ____________ 2022 

 

cu privire la aprobarea bugetului raional 

 pentru anul 2023 în lectura a doua 
 

În conformitate cu: 

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

- art. 19, art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; 

- art. 20, art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale; 

- art. 24, art. 55 din Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale; 

- art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, 

garanţiile de stat şi recreditarea de stat;  

- art. 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul alesului local nr. 768/2000;  

- Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per 

elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea 

autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;  

- Circulara Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07-66 din 29 septembrie 2022 cu privire la 

elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2023 şi a estimărilor pe anii 2024-

2025;  

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

- Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat 

prin ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015. 

Întru asigurarea bunei activități a entităților finanțate din bugetul raional, Consiliul 

Raional Cimişlia 
 

 

D E C I D E: 
 

1. Se aprobă: 

1.1 Bugetul raional Cimişlia pentru anul 2023 în lectura a doua: 

- la partea de venituri în sumă de 184133,3 mii lei; 

- la partea de cheltuieli în sumă de 194228,6 mii lei; 

- cu un deficit bugetar în sumă de 13091,0 mii lei sursa de finanțare - soldul de 

mijloace bănești format la 01 ianuarie 2023; 

- plafonul datoriei interne constituie 2995,7 mii lei, sursa de finanțare - veniturile 

proprii formate în bugetul raional. 

1.2 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Cimişlia se 

prezintă în anexa nr.1; 

1.3 Componența veniturilor bugetului raional Cimișlia, anexa nr. 2; 

1.4 Resursele și cheltuielile bugetului raional Cimișlia conform clasificației funcționale 

și pe programe, anexa nr. 3; 

1.5 Transferurile de la alte bugete către bugetul raional Cimișlia, anexa nr. 4; 



1.6 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile 

publice finanţate de la bugetul raional Cimișlia, anexa nr. 5; 

1.7 Resursele colectate preconizate spre încasare de către instituțiile publice finanțate de 

la bugetul raional, anexa nr. 6; 

1.8 Sinteza alocaţiilor pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general 

finanţate din bugetul raional Cimişlia, anexa nr. 7; 

1.8.1 Cuantumul componentei raionale se stabilește în sumă de 16912,4 mii lei, dintre 

care pentru transportarea elevilor – 2410,8 mii lei, întreținerea elevilor în 

cămine - 456,7 mii lei, acoperirea deficitului bugetar – 8391,8 mii lei. 

Componenta raională nedistribuită – 5653,1 mii lei; 

1.8.2 Cuantumul fondul pentru educația incluzivă în sumă 1788,6 mii lei. 

Repartizarea alocațiilor din fondul pentru educația incluzivă, incluse în bugetele 

instituțiilor de învățământ, anexa nr. 7a; 

1.9 Efectivul-limită (statele de personal) a instituţiilor bugetare finanţate din bugetul 

raional Cimișlia, anexa nr. 8; 

1.9.1.Prin derogare de la pct. 1.9, se majorează cu 27,75 unități efectivul de personal 

pentru Serviciul social „Asistență Personală”, pe o perioadă determinată, 

începând cu 01 ianuarie 2023 pînă la 01 martie 2023, spre finanțare din contul 

soldului bănesc format la situația din 01.01.2023 din transferurile Fondului de 

Susținere a Populației (UNICEF); 

1.10 Repartizarea alocațiilor pentru ramura Învățământ, anexa nr. 9; 

1.11 Repartizarea alocațiilor pentru ramura Protecție socială, anexa nr. 10; 

1.12 Repartizarea alocațiilor pentru ramura Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă, 

anexa nr. 11; 

1.12.1 Calendarul activităților culturale, anexa nr. 11a; 

1.12.2 Calendarul acțiunilor sportive, anexa nr. 11b; 

1.13 Programul anual al împrumuturilor, anexa nr. 12; 

1.14 Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru infrastructura 

drumurilor publice locale de interes raional, anexa nr. 13; 

1.14.1 Lucrările de reparație a drumurilor publice locale incluse în programul privind 

repartizarea mijloacelor financiare pentru infrastructura drumurilor publice 

locale de interes raional, anexa nr. 13a; 

1.15 Regulamentul privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu. Normele 

de deservire cu transport de serviciu, numărul limită a autoturismelor, parcursul 

limită, anexa nr. 14; 

1.16 Cuantumul fondului de rezervă al Consiliului raional Cimișlia se stabilește în sumă 

de 300,0 mii lei. Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă al 

Consiliului raional Cimișlia şi utilizarea mijloacelor acestuia, anexa nr. 15; 

1.17 Repartizarea alocațiilor pentru cheltuieli capitale, anexa nr. 16. 

2. Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se va estima 

conform anexei publicate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023. 

3. Cuantumul mijloacelor pentru subvenționarea IP „Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” 

se stabilește în sumă de 200,0 mii lei. 

4. Cuantumul mijloacelor pentru subvenționarea ÎM „SERVCOM Cimișlia” se stabilește 

în sumă de 200,0 mii lei. 

5. Cuantumul mijloacelor pentru servicii de presa și de televiziune se estimează în sumă 

de 100,0 mii lei. 



6. Cuantumul mijloacelor pentru organizarea donărilor de sânge se stabilește în mărime 

de 100,0 mii lei.  

7. Cheltuielile aferente acordării indemnizaţiei pentru fiecare zi de participare a 

consilierului la şedinţele Consiliului raional se stabilește în mărime de 700 lei, conform 

Legii cu privire la statutul alesului local nr. 768-XIV din 10.02.2000. Cuantumul 

indemnizației se micșorează cu 50 % dacă consilierul, fără motive întemeiate, nu a 

participat la comisiile consultative de specialitate al cărei membru este, care s-a 

desfășurat înainte de ședința planificată a Consiliului. 

8. Cheltuielile aferente delegării în străinătate a președintelui raionului, vicepreședinților 

se efectuează în limita surselor financiare alocate în scopul dat în anul bugetar 2023. 

9. Instituţiile bugetare sînt responsabile pentru asumarea, achitarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor, în conformitate cu legislaţia care reglementează achiziţiile publice şi 

cu alte acte normative. Asumarea angajamentelor de către instituţiile bugetare se 

permite doar în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare, luînd în considerare 

datoriile înregistrate la finele anului precedent și numai după stingerea datoriilor cu 

termen de achitare expirat. 

 Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de pînă la trei ani 

pentru obiectele de investiţii capitale, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop 

pe anii respectivi. Valoarea angajamentelor multianuale se ajustează anual în 

corespundere cu alocaţiile bugetare aprobate în acest scop pe anul bugetar respectiv. 

 Instituţiile bugetare sunt obligate să revadă relaţiile contractuale cu furnizorii de 

mărfuri şi servicii şi să reducă cheltuielile dacă pe parcursul anului bugetar alocaţiile 

bugetare au fost diminuate ca urmare a modificării bugetului. 

 Se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu 

efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și 

lucrărilor, cu excepția: 

a) lucrărilor de construcții și reparații capitale a căror valoare nu depășește 10 la sută 

din limita anuală stabilită pe obiectiv, în scopul organizării proceselor tehnologice 

și procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate 

între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor 

plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune; 

b) mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile 

publice. 

10. Instituţiile bugetare vor utiliza conform normelor legale transferurile cu destinație 

specială alocate de la bugetul de stat. 

11. Finanţarea cheltuielilor se vor efectua cu respectarea următoarelor priorităţi: 

a)  onorarea angajamentelor de deservire a datoriei unităţii administrativ-teritoriale;  

b) cheltuielile de personal, de achitare a indemnizaţiilor, a compensaţiilor, a alocaţiilor 

şi a ajutoarelor sociale;  

c) cheltuielile pentru resursele termoenergetice; 

d) cheltuielile din fondul de rezervă. 

 Plăţile legate de serviciul datoriei, inclusiv pentru obligaţiunile provenite din 

acordarea garanţiilor, se efectuează în termenele şi în condiţiile angajamentelor 

asumate, indiferent de suma aprobată în buget în acest scop. 

 Toate plăţile executate pînă la data încheierii anului bugetar, indiferent de perioada 

pentru care acestea se efectuează, se înregistrează şi se reflectă în evidenţa contabilă 

ca plăţi ale anului bugetar curent. 



 Instituțiile publice vor alimenta elevii care frecventează clasa cu program 

prelungit, elevii din clasa V-XII din familii socialmente vulnerabile, din contul 

economiei formate la alimentația elevilor. 

 Datoriile instituţiilor bugetare din anii precedenţi se achită de către acestea din 

contul şi în limita bugetelor instituţiilor respective aprobate pe anul bugetar curent. 

12. Conducătorii instituțiilor bugetare vor asigura: 

 procesul de dezagregare a indicilor bugetari aprobați pentru anul 2022 și de operare 

a modificărilor pe parcursul anului bugetar conform competenței; 

 utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate; 

 contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice; 

 raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței; 

 planificarea și desfășurarea activităților ce țin de dezvoltarea sistemului de 

management financiar și control al subdiviziunii în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. 

13. Dna Olesea Răcilă, şef al Direcţiei Finanţe Cimișlia, va analiza sistematic executarea 

bugetului raional şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru 

consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar. 

14. Se autorizează dl Mihail Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, în calitate de 

administrator de buget: 

 să redistribuie alocațiile bugetare între categoriile economice de cheltuieli, fără 

majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru 

investiții capitale și a transferurilor interbugetare; 

 să redistribuie alocațiile bugetare între instituțiile bugetare din subordine în cadrul 

unui subprogram, cu respectarea limitelor stabilite de administratorul de buget; 

 să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile din 

fondul de rezervă stabilite prin decizia Consiliului raional, precum şi transferurile 

cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale repartizate prin alte 

acte normative decît legea bugetului de stat. 

15. Se stabileşte că rapoartele financiare, inclusiv de performanţă vor fi prezentate de către 

instituţiile bugetare (Org2) subdiviziunilor structurale (Org1i), pentru analiza şi 

întocmirea rapoartelor generalizate la nivel de subprogram, cu evaluarea indicatorilor 

de rezultat, după care se prezintă administratorului de buget pentru a fi raportate în 

cadrul şedinţei Consiliului raional. 

16. Anexele 1 – 16 fac parte integrantă a deciziei bugetare anuale. 

17. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

preşedintele raionului. 

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

cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Secției contabilitate; 

- Direcțiilor, instituțiilor din subordinea Consiliului Raional Cimișlia; 

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md 

 

Preşedintele şedinţei                             

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu  

http://www.raioncimislia.md/


  Anexa nr. 1 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

    

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional 

Cimişlia  

    

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod eco 

Suma, 

mii lei 

1 I. VENITURI, total 1 184133,3 

2 inclusiv transferurile de la bugetul de stat / 

instituţiile bugetului de stat 
191 168732,4 

3 II. CHELTUIELI, total 2+3 194228,6 

4 III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -10095,3 

5 IV. SURSE DE FINANŢARE, total 4+5+9 10095,3 

  inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) - - 

6 Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și 

bugetul raional 
561 -2995,7 

7 Sold de mijloace bănești la contul bugetului raional 

format la 01.01.2023 
910 13091,0 

    

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

    

Sold bugetar (10095,3 mii lei) = Venituri (184133,3mii lei) - Cheltuieli (194228,6 mii lei) = Surse de 

finanțare (Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale (-2995,7 mii lei) + Sold de mijloace 

bănești la contul bugetului raional format la 01.01.2023 (13091,0 mii lei) 

 
 

  

Secretarul consiliului                                                          Netedu Gheorghe 
 

  



  Anexa nr. 2 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

 

Componenţa veniturilor bugetului raional Cimişlia  

    

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Cod eco 

(k6) 

Suma, mii 

lei 

1 I. VENITURI, total 1     184 133,30    

2 Impozit pe venitul persoanelor fizice 111110         5 836,00    

3 
Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau 

achitat 
111121             125,00    

4 
Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul 

transportului de persoane în regim de taxi 
111125               17,50    

5 
Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare 

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

6 Taxa pentru apă 114611             130,00    

7 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612                 5,00    

8 

Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările 

de construire sau desființare în bugetul local de 

nivelul 2  

142214                 0,50    

9 Taxa la cumpărarea valutei străine 142245             110,00    

10 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  142310         2 374,10    

11 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320         2 181,80    

12 
Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în 

bugetul raional de nivelul II 
143120                 1,00    

13 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 

externe pentru instituţiile bugetare 
144224         4 600,00    

14 
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 
191100     168 732,40    

15 
Transferuri primite între instituţiile bugetului de stat 

şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 
191310                     -      

  

Secretarul consiliului                                                   Netedu Gheorghe 
 

  



  Anexa nr. 3 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cimişlia conform clasificaţiei 

funcţionale şi pe programe  

    

Nr. 

d/o 
Denumirea Indicatori Suma, mii lei 

1 CHELTUIELI, total   194228,6 

2 Cheltuieli recurente, total (2+3)-3192 194228,6 

3 Cheltuieli de personal, total 21   

4 Investiţii capitale, total 3192   

5 Rambursarea creditului 561 -2995,7 

6 Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

7 Resurse, total   11271,4 

8 Resurse generale   391,7 

9 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 391,7 

10 Cheltuieli, total   11271,4 

11 Exercitarea guvernării 0301 8856,7 

12 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1994,7 

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

14 Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 120,0 

15 Apărare naţională 02   

16 Resurse, total   177,7 

17 Resurse generale   177,7 

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

19 Cheltuieli, total   177,7 

20 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 177,7 

21 Ordine publică şi securitate naţională 03   

22 Resurse, total   827,8 

23 Resurse generale   827,8 

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

25 Cheltuieli, total   827,8 

26 Protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 827,8 

27 Servicii în domeniul economiei 04   

28 Resurse, total   18001,6 

29 Resurse generale   18001,6 

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

31 Cheltuieli, total   18001,6 

32 
Politici şi management în domeniul macroeconomiei 

şi de dezvoltare a economiei 5001 658,0 

33 Sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii   5004 1760,0 



34 
Politici şi management în domeniul agriculturii și  

industriei alimentare 5101 698,6 

35 
Politici şi management în domeniul infrastructurii și 

dezvoltării regionale  
6101 707,6 

36 Dezvoltarea drumurilor 6402 14177,4 

37 
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale 
06   

38 Resurse, total   1916,6 

39 Resurse generale   1916,6 

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

41 Cheltuieli, total   1916,6 

42 
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 

comunale 7502 200,0 

43 Construcția locuințelor 7504 1716,6 

44 Ocrotirea sanatatii   07   

45 Resurse, total   3975,4 

46 Resurse generale   1975,4 

47 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 2000,0 

48 Cheltuieli, total   3975,4 

49 
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătații 8018 275,4 

50 
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în 

domeniul ocrotirii sănătăţii 8019 3700,0 

51 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

52 Resurse, total   9690,7 

53 Resurse generale   9086,7 

54 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare   604,0 

55 Cheltuieli, total   9690,7 

56 Politici şi management în domeniul culturii 8501 1061,3 

57 Dezvoltarea culturii 8502 2106,3 

58 
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural naţional 
8503 1889,6 

59 Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 100,0 

60 Sport 8602 4252,3 

61 Tineret 8603 281,2 

62 Învăţămînt 09   

63 Resurse, total   120885,0 

64 Resurse generale   118030,2 

65 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 2854,8 

66 Cheltuieli, total   120885,0 

67 
Politici şi management în domeniul educaţiei și 

cercetării 
8801 3687,4 

68 Educaţie timpurie 8802 1597,2 



69 Învăţămînt primar 8803 2074,5 

70 Învăţămînt gimnazial 8804 48770,9 

71 Învăţămînt liceal 8806 52535,9 

72 Servicii generale în educaţie 8813 991,3 

73 Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 11153,9 

74 Curriculum 8815 73,9 

75 Protecţie socială 10   

76 Resurse, total   27482,4 

77 Resurse generale   22518,6 

78 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 200 4963,8 

79 Resursele fondurilor speciale 296 1658,4 

80 Resursele colectate de instituţii 297 3305,4 

81 Cheltuieli, total   27482,4 

82 
Politici şi management în domeniul protecţiei 

sociale 9001 2813,4 

83 Protecţie a familiei şi copilului 9006 5321,4 

84 Protecție socială a persoanelor cu dizabilități 9010 18545,5 

85 Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 310,0 

86 Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 492,1 

    

 

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

bugetelor (formularul 7.1) în Sistemul Informațional de Management Financiar (SIMF) 

Secretarul consiliului                                                        Netedu Gheorghe 
 

  



 Anexa nr. 4 

 la decizia Consiliului raional 

 nr. 0/0  din    .   .2022 

    

Transferurile de la alte bugete către bugetul raional Cimişlia  

    

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Cod 

Eco k6 
Suma, mii lei 

1 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

învăţământul preşcolar, primar, secundar general, 

special şi complementar (extraşcolar) 

191111    111 935,70    

2 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

asigurarea şi asistenţa social, inclusiv: 

191112        4 331,10    

  

Compensații pentru serviciile de transport persoanelor 

cu dizabilități severe și accentuate, copiilor cu 

dizabilități, precum și persoanelor care însoțesc o 

persoană cu dizabilități severe/locomotorii 

-        2 135,90    

  
Indemnizații  pentru copiii adoptați, cei aflați sub 

tutelă/curatelă, copii orfani 
-        1 500,00    

  Indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenții 

instituțiilor de învățământ 
-           492,10    

  Prestatii sociale pentru copii plasați în servicii sociale 

(bani de buzunar) 
-           203,10    

3 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli 

sportive 

191113        3 595,30    

4 

Transferuri curente primite cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru 

infrastructura drumurilor 

191116      14 177,40    

5 
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 
191131      34 692,90    

7 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 

instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale 

de nivelul II 

191310                    -      

  TOTAL   168732,4 

    

Secretarul consiliului                                                                          Netedu Gheorghe 
 

  



  Anexa nr. 5 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

 Nomenclatorul tarifelor 

  pentru serviciile prestate contra plată   

 de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional Cimişlia  

  

Nr. 

d/o 
Denumirea serviciilor prestate 

Unitatea de 

măsură 

Preţul unei 

unităţi (lei) 

A 1 2 3 

I. Ordonarea documentelor în instituții, organizații și întreprinderi 

  Serviciul Arhivă     

  1.Ordonarea  documentelor     

1 
Alcătuirea istoricului fondurilor instituţiilor, 

organizaţiilor  şi întreprinderilor 

I filă 

dactilografiată 
61-50 

2 

Sistematizarea dosarelor pînă la efectuarea 

expertizei valorii documentelor şi a dosarelor 

instituţiilor în fondul documentar, în ordine 

cronologică după compartimente structurale sau 

grupuri 

I dosar 0-139 

3 

Sistematizarea fişelor după titlul dosarelor conform 

principiului: 
    

   - structural şi tematic      1 fişă 0-321 

   - nominal, cronologic şi alfabetic 1 fişă 0-255 

4 

Efectuarea expertizei valorii ştiinţifico-practice a 

documentaţiei:                                                                                          

        Acte administrative:     

            - cu răsfoirea filelor documentelor I dosar 5-14 

            - fără răsfoirea filelor documentelor I dosar 1-17 

       Documente ale personalului scriptic inclusiv 

dosare personale:     

            - cu răsfoirea filelor documentelor I dosar 2-66 

            - fără răsfoirea filelor documentelor I dosar 0-86 

5 

Constituirea dosarelor din foi volante şi 

reconstituirea dosarelor:      

    - acte administrative    100 file 16-10 

    - documentele personalului scriptic  100 file 14-20 

6 

Întocmirea titlurilor dosarelor:     

    - cu acte administrative I titlu 2-57 

    - documentele personalului scriptic  I titlu 0-73 

7 

Întocmirea inventarelor interne ale documentelor în 

dosare personale şi în complexe de dosare 

personale, constituite în dosare 

I titl. 0-799 

8 
Numerotarea filelor în dosare:      

     - cu un volum de pînă la 150 file 100 file 2-00 



     - cu un volum de pînă la 250 file 100 file 2-90 

     - file nestandard (de la 250 file) 100 file 11-40 

9 

Renumerotarea filelor în dosare:      

      - cu un volum de pînă la 150 file 100 file 3-40 

      - cu un volum de pînă la 250 file 100 file 4-90 

      - file nestandard  (de la 250 file) 100 file 5-10 

10 

Verificarea numerotării filelor în dosare:      

      - cu un volum de pînă la 150 file 100 file 1-60 

      - cu un volum de pînă la 250 file 100 file 3-40 

      -  file nestandard  (de la 250 file) 100 file 5-70 

11 

Definitivarea copertelor dosarelor sau a foilor de 

titlu:                                          

       În cazul în care există coperte tipografice sau 

titlul instituţiei:     

            -  la acte  administrative și de creație 1 copertă 1-47 

            -  la dosare personale 1 copertă 0-73 

       Cînd lipsesc copertele tipografice sau titlul 

instituţiei:     

            -  la acte  administrative și de creație 1 copertă 2-05 

            -  la dosare personale 1 copertă 1-37 

12 Sistematizarea dosarelor în fondurile instituţiilor 1 dosar 0-223 

13 

Aplicarea cotelor arhivistice pe copertele dosarelor:     

    - fără crișeu 1 dosar 0-294 

    - cu aplicarea clişeului 1 dosar 0-342 

14 Aplicarea cifrului de arhivă pe fişe 1 fişă 0-206 

15 

Deplasarea dosarelor în timpul sistematizării lor din 

depozitul arhivei  sau subdiviziunile structurale ale 

instituţiei în încăperea de lucru şi înapoi în depozit 

1 dosar 0-206 

16 Întocmirea inventarelor dosarelor manuscrise I titlu 1-11 

17 

Întocmirea proceselor-verbale de selectare a 

dosarelor şi documentelor, care nu au valoare 

utilitară, pentru nimicire 

I  proces-verbal 

pentru 10 dosare 
30-00 

18 

Primirea-predarea dosarelor instituţiei după 

terminarea lucrului de ordonare a documentelor şi 

dosarelor 

I dosar 0-40 

19 
Verificarea existentului şi stării fizice a 

documentelor 
I dosar 0-318 

20 
Întocmirea nomenclatoarelor dosarelor instituţiilor 

şi organizaţiilor 
   I nominal ------ 

  2. Lucrări suplimentare     

21 

Legarea dosarelor:     

     - acte administrative şi de creaţie  ( pînă la 250 

file) 
I dosar 2-57 

     - dosare personale ( pînă la 50 file) I dosar 1-71 

     - file nestandarde şi documentaţie grafice     (de 

la 250 file) 
I dosar 3-42 



22 
Întocmirea proceselor-verbale de 

încheiere  a  ordonării   documentelor  (facturii) 

1 proces-verbal 

(factură) 
128-40 

23 Dactilografierea documentelor textuale I pagină 4-20 

24 
Dactilografierea inventarelor, no-menclatoarelor 

dosarelor , listelor de documente, tabelelor, etc. 
I pagină 6-00 

25 
Verificarea inventarelor, nomenclatoarelor, 

dosarelor după dactilografie. 
I pagină 3-91 

II. Primirea şi păstrarea dosarelor care nu fac parte din Fondul Arhivistic 

26 

Prelucrarea, păstrarea şi 

valorificarea  dosarelor  care nu  fac parte 

din  Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (cu 

excepţia    dosarelor     personalului scriptic) 

Păstrarea unui 

dosar pe parcursul 

unui an 

2-00 

III. Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic 

27 
Selectarea dosarelor conform inventarelor:     

     - dactilografiate 1 titlu 0-80 

28 
Depistarea documentelor din dosare:     

     -  text dactilografiat sau  manuscris lizibil 1 unit/păst 21-40 

29 

Întocmirea fişelor la documentele  depistate:     

     - text dactilografiat sau manuscris lizibil 1 fişă 4-00 

     - text greu descifrabil, decolorat 1 fişă   

30 

Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic:     

     - dispun de date concrete la tema solicitată  1 cerere 42-80 

     - nu despun de date concrete la tema solicitată 1 cerere - 

31 

Eliberarea dosarelor din depozitele  arhivei 

conform  normelor stabilite: 
    

     - perioada după sec.XIX 10 unitate păstrată 7-60 

     - inventare 1 inventar 0-52 

32 
Executarea copiilor de pe documente pentru:     

     - perioada după sec.XIX 1 pagină 1-30 

  Instituții preșcolare     

33 Alimentația copiilor 1 copil/zi 

Conform 

ordinului 

Ministerului 

Educaţiei şi 

Cercetării în 

vigoare 

  Gimnazii / licee     

34 Alimentația elevilor V-XII  1 elev/zi 

conform 

deciziei 

administrației 

școlare 

35 Arenda/chiria pentru Partide politice sala/per oră 500 

36 

Arenda/chiria pentru  Organizații  Non-

Guvenramentale (ONG), operatori  economici, 

seminare 

sala/per oră 200 

37 Alimentarea personalului angajat 1 persoană / pe zi 
conform 

meniurilor 



38 Încasarea serviciilor comunale  

1kw-lumina                              

1m3-gaz                          

1m3-apa 

conform 

tarifelor 

  
Centrul raional de Creație a Copiilor și 

Adolescenților Cimișlia 

  
  

39 Arenda costumelor 1 costum copii 35,0 

40 Arenda costumelor 1 costum maturi 40,0 

41 Arenda/chiria pentru Partide politice sala/per oră 500 

42 

Arenda/chiria pentru  Organizații  Non-

Guvenramentale (ONG), operatori  economici, 

seminare 

sala/per oră 200 

  Școala sportivă     

43 Arenda/chiria sălii sala/per oră 100,0 

44 Secții pentru maturi 1 persoana /lună 100,0 

  
Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților "Izvoraș" din s. Zloți 
    

45 Bilete de odihnă (20% p/u r-n Cimișlia) 1 copil/lună 
20% din costul 

stabilit  

  Serviciul de îngrijire socială la domiciliu     

46 Deservirea bătrînilor cu plată 
1 persoană / lună                

1 vizită 

778,78 lei                         

83,25 lei 

  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei     

47 Încasarea serviciilor comunale  

1kw-lumina                        

1kj-energie 

termica                

1m3-apa 

conform 

tarifelor 

48 Arenda/chiria pentru Partide politice sala/per oră 500 

49 

Arenda/chiria pentru Organizații  Non-

Guvenramentale (ONG), operatori  economici, 

seminare 

sala/per oră 200 

  Azilul de bătrîni și invalizi din raionul Cimișlia     

50 
Întreţinerea persoanei cazate  (care are tutelă) din 

cont propriu 
1 persoană/lună 5000 

51 
Întreținerea persoanei cu acoperire de 75% din 

pensie 
1 persoană/lună 75% din pensie 

52 Alimentarea personalului angajat 1 persoană / pe zi 
conform 

meniurilor 

  Liceul Teoretic „Ion Creangă” or. Cimişlia     

53 Taxa de cazare în căminele pe lîngă licee (pe lună ) 1 elev/lună 100,0 

54 
Încasarea serviciilor comunale (Școala de arte 

Cimișlia) 

1kw-lumina                              

1m3-gaz                          

1m3-apa 

conform 

tarifelor 

  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimişlia     

55 Taxa de cazare în căminele pe lîngă licee (pe lună ) 1 elev/lună 100,0 

56 
Încasarea serviciilor comunale, Grădinița „Ghiocel 

” or. Cimișlia 

1kw-lumina                              

1m3-gaz                          

1m3-apa 

conform 

tarifelor 



  Aparatul Președintelui Raionului     

57 Arenda/chiria, Sala mare sala/per oră 500 

58 Arenda/chiria, Sala mică sala/per oră 200 

59 Încasarea serviciilor comunale  

1kw-lumina                              

1m3-gaz                          

1m3-apa 

conform 

tarifelor 

  Incubatorul  de Afaceri Cimișlia     

60 Arenda/chiria (pentru agenți economici) sala/per oră 200 

  Şcoala de Arte Cimişlia     

61 Taxa lunară  instruire Pian 1 elev/lună 180,0 

62 Taxa lunară  instruire  Vioara 1 elev/lună 170,0 

63 Taxa lunară  instruire  Canto 1 elev/lună 170,0 

64 Taxa lunară  instruire Acordeon 1 elev/lună 170,0 

65 Taxa lunară  instruire  Chitară 1 elev/lună 170,0 

66 Taxa lunară  instruire Țambal 1 elev/lună 160,0 

67 Taxa lunară  instruire Instrumente Aerofone 1 elev/lună 160,0 

68 Taxa lunară  instruire Arta plastică 1 elev/lună 160,0 

69 Taxa lunară  instruire Arta  Coregrafică 1 elev/lună 160,0 

70 Arenda/chiria pentru Partide politice sala/per oră 500,0 

71 

Arenda/chiria pentru Organizații  Non-

Guvenramentale (ONG), operatori  economici, 

seminare 

sala/per oră 200,0 

  Direcția Învățămînt General     

72 Direcția Învățămînt General 
un act de studii 

(duplicat)  

tarife stabilite 

de Ministerul 

Educației,  

Culturii și 

Cercetării 

    

 

Secretarul consiliului                                                                        Netedu Gheorghe 
 

  



  Anexa nr. 6 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

Resursele colectate preconizate spre încasare de către                                                                   

instituţiile publice finanţate din bugetul raional  

   mii lei 

Nr. 

d/o 

Tipul 

resurselor 
Instituţia 

Suma 

colectată 

1 servicii Serviciul Arhivă 50,0 

2 locațiune Aparatul preşedintelui raionului 341,7 

3 servicii Direcția Învățămînt General Cimișlia 3,5 

4 servicii 
Şcoală primară-grădiniță Codreni,  s. Codreni 

(grădinița) 
35,1 

5 servicii 
Şcoală primară-grădiniță „Liuba Dimitriu” s. Ciucur 

Mingir (grădinița) 
73,6 

6 servicii Liceul teoretic "Ion Creangă" or. Cimișlia (Cămin) 13,5 

7 locațiune Liceul teoretic "Ion Creangă" or. Cimișlia 836,2 

8 servicii Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. Cimișlia (Cămin) 11,7 

9 locațiune Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. Cimișlia  100,0 

10 servicii Gimnaziul Gradişte, s. Gradiște 55,5 

11 locațiune Gimnaziul Gradişte, s. Gradiște 300,0 

12 locațiune Gimnaziul Cenac, s. Cenac 440,1 

13 servicii Gimnaziul „Constantin Stere” s.Javgur 108,9 

14 locațiune Gimnaziul „Constantin Stere” s.Javgur 80,0 

15 servicii Gimnaziul „Tudor Strișcă” s. Satul Nou 55,6 

16 servicii Gimnaziul Troiţcoe, s. Troițcoe 22,2 

17 servicii 
Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a copiilor și 

adolescenților „Izvoraș” din s. Zloți 
168,0 

18 servicii Şcoala de Arte Cimișlia 549,9 

19 servicii 
Centrul de Creație Raional al Copiilor și 

Adolescenților or. Cimișlia  
1,0 

20 locațiune Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei 57,4 

21 servicii Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 140,2 

22 servicii Azilul de bătrîni și invalizi din raionul Cimișlia 1081,4 

23 locațiune Azilul de bătrîni și invalizi din raionul Cimișlia 26,4 

24 servicii Școala Sportivă 4,0 

TOTAL pe tipul "servicii" 2374,1 

TOTAL pe tipul "locațiune" 2181,8 

TOTAL   4555,9 

    

Secretarul consiliului                                                        Netedu Gheorghe 
  



 

   

mii lei

nr. 

copii

Cheltuieli 

pentru 

transport

area 

elevilor

nr. 

copii

Întreține

rea 

elevilor 

în 

cămine

C

h

e

l

t

u

i

Deficit 

bugetar

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

1
Liceul teoretic "Ion Creangă" or. Cimișlia

32 733 276 323 134 715 12546,0 -    -       613,5 -       -    -       15 244,7 -         192,0 -      849,7 14445,9

2
Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. 

Cimișlia 
35 857 363 355 139 826 14356,5 -    -       806,9 -       -    -       13 212,0 -         200,0 169,3 111,7 15856,4

3
Liceul teoretic „Hyperion” s. Gura-

Galbenei
21 437 174 197 66 421 7750,5 -    -       386,8 -       -    -       -    -      -         124,0 -      -      8261,3

4
Liceul Internat cu profil Sportiv, s. 

Lipoveni
12 175 47 79 49 35 1325,2 -    -       104,5 6693,8 -    -       -    -      -         -      -      8123,5

5
Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. Cimişlia

9 98 35 63 0 92 2384,2 -    -       77,8 -       -    -       -    -      1040,3 52,0 -      -      3554,3

6 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 9 165 78 87 0 152 3362,9 -    -       173,4 -       -    -       -    -      -         48,0 -      -      3584,3

7 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 9 119 46 73 0 111 2694,1 -    -       102,3 -       -    -       -    -      378,7 44,0 -      440,1 3659,2

8 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 9 134 73 61 0 122 2873,5 -    -       162,3 -       -    -       -    -      674,2 60,0 -      355,5 4125,5

9 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop 9 176 80 96 0 162 3526,0 -    -       177,8 -       -    -       -    -      123,4 52,0 -      -      3879,2

10
Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni

7 59 23 36 0 55 1431,1 -    -       51,1 -       -    -       -    -      1012,5 48,0 -      -      2542,7

11 Gimnaziul „Constantin Stere” s.  Javgur 7 91 42 49 0 84 2185,7 -    -       93,4 -       -    -       -    -      384,8 36,0 -      188,9 2888,8

12 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 9 138 65 73 0 127 2955,1 -    -       144,5 -       -    -       -    -      386,4 52,0 -      -      3538,0

13
Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. 

Mihailovca 
9 161 71 90 0 149 3313,9 -    -       157,8 -       -    -       -    -      636,8 52,0 -      -      4160,5

14 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet 9 197 94 103 0 181 3835,9 -    -       209,0 -       -    -       -    -      -         60,0 -      -      4104,9

15 Gimnaziul  Sagaidac, s. Sagaidac 9 119 45 74 0 111 2694,1 -    -       100,0 -       -    -       -    -      717,6 60,0 -      -      3571,7

16 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 9 104 39 65 0 97 2465,8 -    -       86,7 -       -    -       -    -      1155,2 56,0 -      55,6 3819,3

17 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 7 74 33 41 0 69 1795,4 73,4 -       -    -       -    -      924,7 40,0 -      22,2 2855,7

18
Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” 

s. Ciucur-Mingir
3 18 18 0 0 15 567,9 42 869,8 40,0 -       -    -       -    -      731,8 12,0 -      73,6 2295,1

19
Şcoală primară-grădiniţă Codreni,  s. 

Codreni
2 14 14 0 0 12 454,3 20 618,7 31,1 -       -    -       -    -      225,4 12,0 -      35,1 1376,6

20 Direcția Învățămînt General Cimișlia 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 195,7 -       739 2410,8 -    -      76,0 -      2682,5

Total: 216 3869 1616 1865 388 3536 72518,1 62,0 1488,5 3788,0 6693,8 739 2410,8 28 456,7 8391,8 1276,0 169,3 2132,4 99325,4

Nota:

1

2

3

4

5

6

Anexa nr.7

Resurse 

colectate

Volumul 

alocațiilo

r pentru 

copiii din 

grădinițe

Volumul 

alocațiilor 

conform  

normelor de 

alimentație 

pentru micul 

dejun al 

elevilor cl. 1-4 

Volumul 

alocațiilor 

pentru 

liceul 

internat 

cu profil 

sportiv

la decizia Consiliului Raional

nr. 0/0  din    .   .2022

Total 

alocații

Sinteza alocaţiilor pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general finanţate din bugetul raional Cimişlia

Compens

ații 

bănești

Nr.   

copiii

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

Componenta raională: 89430,5 mii lei -72518,1 mii lei =16912,4 mii lei

Secretarul consiliului                                                                                                                                                                                                          Gheorghe Netedu 

Fondul de educație incluzivă: 89430,5 mii lei * 2% = 1788,6 mii lei

Pentru LIS Lipoveni alocațiile  în baza de cost standart per elev au fost estimate luînd în calcul doar elevii nonsportivi (35 elevi ponderați), penrtru elevii sportivi (133 elevi) sunt alocate transferuri suplimentare (col.12).

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

bugetul instituției (92,0 mii lei).

Componenta raională nedistribuită: 16912,4 mii lei - 2410,8 mii lei - 456,7 mii lei - 8391,8 mii lei = 5653,1 mii lei

Resurse 

cu 

caracter 

general 

cl.10-12

Destinația repartizării alocațiilor din componenta 

raională

Nr. 

d/o
Denumirea instituţiei

Total 

elevi

Elevi 

ponde

raţi

Volumul 

alocațiilor 

conform 

formulei în 

baza de cost 

standard per 

elev

cl.1-4 cl.5-9
Total 

clase



   Anexa nr. 7a 

la decizia Consiliului Raional 

nr. 0/0  din    .   .2022 

     

 Repartizarea alocațiilor din fondul pentru educația incluzivă incluse în bugetele 

instituțiilor de învățămînt estimate în baza de cost standard per elev 

     

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei 

Nr copii 

cu CES 

Nr. 

unități 

Remunerarea 

și 

întreținerea 

centrelor de 

resurse,  

(mii lei) 

A 1   2 3 

1 Liceul teoretic „Ion Creangă" or. Cimișlia 19       2,00               226,40    

2 
Liceul teoretic „Mihai Eminescu" or. 

Cimișlia  
14       1,50    

           169,80    

3 
Liceul teoretic  „Hyperion” s. Gura-

Galbenei 
16       1,25    

           141,50    

4 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni 10       1,00               113,20    

5 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. Cimişlia 7       1,00               113,20    

6 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 5       0,75                  84,90    

7 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 6       0,60                  67,90    

8 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 7       1,00               113,20    

9 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop 10       1,00               113,20    

10 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni 6       0,70                  79,20    

11 Gimnaziul „Constantin Stere” s Javgur 5       0,50                  56,60    

12 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 5       0,80                  90,60    

13 Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. Mihailovca  9       0,90               101,90    

14 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet 8       1,00               113,20    

15 Gimnaziul  Sagaidac,  s. Sagaidac 3       0,50                  56,60    

16 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 6       0,70                  79,20    

17 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 3       0,20                  22,70    

18 Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” 

s. Ciucur-Mingir 
1       0,40                  45,30    

19 
Şcoală primară-grădiniţă Codreni,  s. 

Codreni 
             -      

                    -      

  Total:     140,00        15,80            1 788,60    

     

Notă: Mijloacele financiare estimate din Fondul de educație incluzivă sunt incluse în bugetele 

fiecărei instituții. 

     

Secretarul consiliului                                                                       Netedu Gheorghe 
  



  Anexa nr. 8 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

      

Efectivul-limită (statele de personal) a instituţiilor bugetare finanţate 

din bugetul raional Cimişlia  

 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Cod            

Org1/ 

Org2 

Efectivul 

de 

personal, 

unităţi 

Bugetarea 

sensibilă la gen 

(angajați) 

Femei Bărbați 

1 TOTAL   1182,03 796 322 

2 Consiliul Raional 1240 65,75 34 23 

3 Aparatul Preşedintelui Raionului 14349 36,75 16 15 

4 Direcţia Finanţe Cimișlia 14356 14,0 13 1 

5 
Direcţia Economie şi Atragerea 

Investiţiilor 
14350 5,0 

3 2 

6 
Direcţia Agricultură şi Industrie 

Prelucrătoare 
14351 5,0 

2 2 

7 Direcţia Dezvoltare Teritorială 14352 5,0 0 3 

8 Direcţia Cultură, Tineret, Sport 

și Turism Cimișlia 
2320 71,63 32 31 

9 

Aparatul administrativ al Direcţiei 

Cultură, Tineret, Sport și Turism 

Cimișlia 

04063 7,0 4 2 

10 Orchestra de muzică populară 

„Rapsozii” Cimişlia 
09509 2,0 1 1 

11 Orchestra „Fanfara” Cimişlia 09510 2,0 - 2 

12 Şcoala de Arte Cimişlia 10399 48,63 21 20 

13 
Ansamblul de dans „La izvor” 

Cimişlia 
12574 2,0 1 1 

14 Formaţia folclorică ”Busuioc 

moldovenesc” Ialpujeni 
12575 2,0 1 1 

15 
Muzeul de istorie, etnografie şi 

artă Cimişlia 
14357 6,0 2 4 

16 Centru raional de tineret Cimișlia 14359 2,0 2 - 

17 
Direcţia Învăţămînt General 

Cimișlia 
2242 875,65 589 246 

18 Aparatul administrativ al Direcţiei 

Învăţămînt General Cimișlia 
03985 28,00 15 8 

19 Transportarea elevilor 03985 19,00 0 19 



20 Şcoala sportivă Cimişlia 15236 33,97 7 21 

21 
Centrul Raional de Creaţie a 

Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia 
15234 33,50 32 11 

22 

Tabăra de odihnă și întremarea 

sănătății a copiilor și 

adolescenților „Izvoraş” din s. 

Zloţi 

12281 5,00 0 5 

23 
Serviciu de asistenţă 

psihopedagogică 
14370 9,00 

8 0 

24 
Liceul teoretic „Mihai Eminescu” 

or. Cimişlia 
14405 107,41 

67 20 

25 
Liceul teoretic „Hyperion” s. 

Gura-Galbenei 
14411 63,72 

45 16 

26 
Liceul internat cu profil sportiv s. 

Lipoveni 
14415 64,62 

42 20 

27 
Liceul teoretic „Ion Creangă” 

or.Cimişlia 
14441 107,64 

66 29 

28 
Gimnaziul „Alexandr Puşkin” or. 

Cimişlia 
14408 27,83 

21 7 

29 
Gimnaziul „Sergiu Coipan” s. 

Selemet 
14410 32,00 

22 10 

30 
Gimnaziul „Ştefan cel Mare” s. 

Mihailovca 
14412 32,93 

22 6 

31 
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” s. 

Ialpujeni 
14416 21,60 

17 5 

32 Gimnaziul Porumbrei s. Porumbrei 14418 28,96 27 5 

33 Gimnaziul Cenac s. Cenac 14419 28,39 21 8 

34 Gimnaziul Hîrtop s. Hîrtop 14420 32,24 23 9 

35 Gimnaziul Sagaidac s. Sagaidac 14421 28,75 23 7 

36 Gimnaziul Gradişte s. Gradiște 14423 32,01 23 6 

37 
Gimnaziul „Constantin Stere” s. 

Javgur 
14424 22,34 

17 7 

38 Gimnaziul Batîr s. Batîr 14425 30,59 25 6 

39 Gimnaziul Troiţcoe s. Troițcoe 14426 24,53 20 5 

40 
Gimnaziul „Tudor Strişcă” s. 

Satul-Nou 
14427 29,22 

23 8 

41 Școala primară-grădiniță „Liuba 

Dimitriu” s. Ciucur-Mingir 
16029 20,82 16 4 

42 
Şcoala primară-grădiniţă Codreni 

s. Codreni 
15235 11,58 

7 4 

43 Direcţia Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Familiei Cimișlia 
2265 169,00 141 22 



44 

Aparat administrativ al Direcţiei 

Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei Cimișlia 

14446 15,50 13 3 

45 Casa de copii de tip familial 14464 2,00 2 0 

46 
Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu 
14465 36,00 33 3 

47 
Centru de  Protecție a Copilului și 

a Familiei 
14466 6,00 5 1 

48 
Serviciul de asistenţă social 

comunitară 
14467 28,00 24 2 

49 Serviciul de protezare şi ortopedie 14468 1,00 1 0 

50 
Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă 
14469 13,00 11 2 

51 
Serviciul social „Asistenţă 

Personală” 
14470 30,00 24 6 

52 Serviciul social „Echipa mobilă” 14471 4,00 3 1 

53 
Centrul de plasament temporar 

pentru persoanele în situații de risc 
15186 4,50 0 0 

54 Centru de plasament pentru copii 

separați de părinți 
14446 5,00 5 0 

55 Serviciul social „Respiro” 14472 6,00 6 1 

56 
Azilul de bătrîni și invalizi din 

raionul Cimişlia 
14474 18,00 14 3 

      

      

 Secretarul consiliului                                                               Gheorghe Netedu                                 
 

  



  Anexa nr. 9 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

         

Repartizarea alocațiilor pentru ramura Învățământ 

         

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei 

Total 

alocații, mii 

lei 

inclusiv: 
Bugetarea sensibilă la gen 

(beneficiari) 

Resurse 

colectate 

Resurse cu 

caracter 

general 

Transferuri 

cu destinație 

specială 
TOTAL 

inclusiv: 

Fete  Băieți 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Aparatul administrativ al Direcției Învățămînt General 

Cimișlia 
       3 687,40               3,50        3 683,90                      -              -             -              -      

2 Serviciul de Asistență Psihopedagogică           991,30                  -               991,3                      -           160          51         109    

3 transportarea elevilor        2 410,80                  -                     -               2 410,8         786        290         496    

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

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

6 
Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a copiilor și 

adolescenților „Izvoraş” din s. Zloţi 
       1 945,80             168,0             750,0             1 027,8         239        112         127    

7 Compensații pentru cadre didactice (economii)             76,00                  -                     -                    76,0            -            -              -      

8 
Economii - alimentație pentru micul dejun al elevilor cl. 

1-4  
          195,70                  -                     -                  195,7          

9 Componenta raională (nedistribuită)        5 653,10                  -                     -               5 653,1           -            -              -      

10 Liceul teoretic „Ion Creangă" or. Cimișlia      14 445,90             849,7                   -             13 596,2         753        377         376    

11 Liceul teoretic „Mihai Eminescu" or. Cimișlia       15 856,40             111,7             169,3           15 575,4         864        437         427    

12 Liceul teoretic  „Hyperion” s. Gura-Galbenei        8 261,30                  -                     -               8 261,3         434        195         239    

13 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni        8 123,50                  -                     -               8 123,5         174          80           94    

14 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. Cimişlia        3 554,30                  -                     -               3 554,3         100          43           57    



15 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr        3 584,30                  -                     -               3 584,3         174          90           84    

16 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac        3 659,20             440,1                   -               3 219,1         123          58           65    

17 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște        4 125,50             355,5                   -               3 770,0         139          58           81    

18 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop        3 879,20                  -                     -               3 879,2         172          76           96    

19 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni        2 542,70                  -                     -               2 542,7           70          29           41    

20 Gimnaziul „Constantin Stere” s Javgur        2 888,80             188,9                   -               2 699,9           88          51           37    

21 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei        3 538,00                  -                     -               3 538,0         150          69           81    

22 Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. Mihailovca         4 160,50                  -                     -               4 160,5         174          83           91    

23 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet        4 104,90                  -                     -               4 104,9         201          89         112    

24 Gimnaziul  Sagaidac, s. Sagaidac        3 571,70                  -                     -               3 571,7         136          68           68    

25 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou        3 819,30               55,6                   -               3 763,7         118          54           64    

26 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe        2 855,70               22,2                   -               2 833,5           83          35           48    

27 
Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” s. Ciucur-

Mingir 
       2 295,10               73,6                   -               2 221,5           21          15             6    

28 Şcoală primară-grădiniţă Codreni,  s. Codreni        1 376,60               35,1                   -               1 341,5           13            7             6    

29 
Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor 

Cimişlia 
       2 962,80                 1,0                   -               2 961,8         692        426         266    

30 Școala de Arte Cimișlia        6 108,10             549,9             500,0             5 058,2         369        243         126    

  TOTAL    120 885,00        2 854,80        6 094,50       111 935,70    3987 1914 2073 

 

 
      

  

Secretarul consiliului                                                                                                                     Gheorghe Netedu  



 Anexa nr. 10 

 la decizia Consiliului Raional 

 nr. 0/0  din    .   .2022 

           

 Repartizarea alocațiilor pentru ramura Protecție socială 

           

Nr. 

d/o 
Denumirea  

Total 

alocații,  

 mii lei 

inclusiv: 

Benefi    

ciarii 

Bugetarea sensibilă la gen 

(beneficiari) 

Surse 

proprii  

Resurse 

colectate 

/Donații 

TDS FSP 
Fete 

/femei 

Băieți  

/bărbați 

periodicita

tea 

1 

Aparatul administrativ al Direcției 

Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Cimișlia 
2 813,40  2681,8 57,4       -      74,2          -            -             -      - 

2 
Indemnizaţii şi compensaţii pentru 

absolvenții instituțiilor de învățământ 
  492,10                   -               -      492,1 

            

-      
     16         13             3    pe an 

3 
Indemnizații  pentru copiii adoptați, cei 

aflați sub tutelă/curatelă, copii orfani 
1 500,00                   -               -      1500       -           74         40          34    pe lună 

4 

Compensații pentru serviciile de 

transport persoanelor cu dizabilități 

severe și accentuate, copiilor cu 

dizabilități, precum și persoanelor care 

însoțesc o persoană cu dizabilități 

severe/locomotorii 

  2 135,90                   -               -      2135,9        -      1865    900        965    trimestrial 

5 
Prestații sociale pentru copii plasați în 

serviciile sociale (bani de buzunar) 
  203,10                   -               -      203,1       -           34         22          12    pe lună 

6 Casa de copii de tip familial (CCTF)    430,90          405,00             -           -      25,9         10            5             5    pe an 

7 
Centru de Protecție a Copilului și a 

Familiei 
   661,70          661,70             -      

           

-      

            

-      
   290       177        113    pe an 

8 
Serviciul de asistență parentală 

profesionistă (APP) 
1 494,70       1 430,70             -           -      64,0         21         11          10    pe an 



9 Serviciul asistență social comunitară 2 821,60       2 633,10             -            -      188,5    12000 8000 4000 pe an 

10 Serviciul protezare și ortopedie   100,80          100,80             -              -             -         270       200          70    pe an 

11 
Serviciul social de sprijin pentru 

familiile cu copii 
   352,00                   -               -           -       352,0         88         44          44    pe an 

12 
Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu 
2 536,10       2 395,90    140,2       -             -         270       235          35    pe an 

13 
Centrul de plasament temporar pentru 

persoanele în situații de risc 
          -                     -               -           -            -            -            -             -      pe an 

14 Serviciul social „Asistență Personală” 2 883,40       2 039,60             -           -      843,8         56         29          27    pe an 

15 Serviciul social  „Echipa mobilă”   386,80          386,80             -          -            -           25         13          12    pe an 

16 Serviciul social „Respiro”   673,90          673,90             -           -              -           48         16          32    pe an 

17 

Serviciul social de suport monetar 

adresat familiilor/ persoanelor 

defavorizate 
-                     -               -          -             -       -   -   -  - 

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

19 
Centrul de plasament pentru copii 

separați de părinți 
  679,00          679,00             -          -           -           10            5             5    pe an 

20 

Fondul de susținere a populației 

(Venituri de la Taxa de cumpărare a 

valutei străine) 
  110,00                   -               -          -      110,0       -            -             -      - 

21 
Azilul de bătrîni și invalizi din  raionul 

Cimișlia 
    3 207,00       2 099,20    1107,8      -            -           30         17          13    pe an 

22 

Implementarea proiectului 

„Modernizarea Azilului de bătrîni din 

raionul Cimișlia” 
4 000,0         2 000,0    2000,0         -        -       -   -   -  - 

  TOTAL GENERAL 27 482,40 18187,5 3305,4 4 331,1 1 658,4 15107 9727 5380 - 

           

Notă:       TDS - Transferuri cu destinație specială; FSP - Transferuri din Fondul de Susținere a populației.  

Secretarul consiliului                                                                                                                   Gheorghe   Netedu  
 



 

  Anexa nr. 11 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0/0  din    .   .2022 

 

 Repartizarea alocațiilor pentru ramura Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

TOTAL 

alocații, 

mii lei 

inclusiv: 

Surse 

proprii 

Transfer  

cu 

destinație 

specială 

Donații 

/reurse 

colectate 

1 
Aparatul administrativ al Direcţiei 

Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia 
1061,3 1061,3          -              -      

2 Activități culturale, inclusiv: 866,0 866,0          -              -      

  
Direcţia Cultură, Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 
214,0 214,0          -              -      

  Aparatul Președintelui Raionului 602,0 602,0          -              -      

  Direcția Învățămînt General Cimișlia 50,0 50,0          -              -      

3 Activități sportive, inclusiv: 353,0 353,0          -              -      

  
Direcţia Cultură, Tineret, Sport și 

Turism Cimișlia 
300,0 300,0          -              -      

  Direcția Învățămînt General Cimișlia 53,0 53,0          -              -      

4 
Formația folclorică „Busuioc 

moldovenesc” 
212,9 212,9          -              -      

5 Ansamblul de dans popular „La izvor” 163,6 163,6          -              -      

6 Orchestra „Fanfara” Cimișlia 559,4 559,4          -              -      

7 
Orchestra de muzică populară  „Rapsozii” 

Cimișlia 
304,4 304,4          -              -      

8 
Muzeul de istorie etnografie și artă 

Cimișlia, inclusiv: 
1889,6 1289,6          -      600,0 

  reparații capitale  ale clădirilor 1100,0 500,0          -      600,0 

9 Centrul de tineret, inclusiv: 281,2 281,2          -              -      

  activități pentru tineret 30,0 30,0          -              -      

10 Școala sportivă Cimișlia 3899,3 300,0 3595,3 4,0 

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

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

  Total 9690,7 5491,4 3595,3 604,0 

      

      

Secretarul consiliului                                                                           Gheorghe Netedu 

 

  



  Anexa nr. 11 a 

  la decizia Consiliului Raional 

  nr. 0  /0  din  .12.2022 

 
 

Calendarul activităților culturale  

      

Nr. 

d/o 
Activități 

Perioada 

desfășurării 

Locul 

desfășurării 
Responsabil 

Suma, 
mii lei 

1 Pedagogul anului februarie - 
Direcția 

Învățămînt 

General 

Cimișlia 

5,5 

2 Gala laureaților septembrie - 20,0 

3 

Ziua profesională a 

lucrătorilor din 

învățămînt 

octombrie  
Casa de Cultură 

Cimișlia 
24,5 

  TOTAL   50,0 

1 
„Ultima ședință a 

consiliului”                                                                 

decembrie -

ianuarie 
Sala de ședințe a 

Consiliului 

Raional Cimișlia             

Direcţia 

Cultură, 

Tineret, 

Sport și 

Turism 

Cimișlia 

15,0 

2 

Festivalul-concurs de 

colinde „Am venit să 

colindăm” / „Vom ura, 

vom tot ura” 

decembrie  -

ianuarie 
15,0 

3 Ziua Națională a Culturii   15 ianuarie 
Casa de Cultură 

Cimișlia 
18,0 

4 
Concertul primăverii 

„Mărțișor-2023” 
martie 

Casa de Cultură 

Cimișlia 
10,0 

5 

Festivalul cântecului 

popular pascal „Pascala-

2022” 

aprilie 
bd. Ștefan cel 

Mare și Sfînt 
13,5 

6 

Festivalul transfrontalier 

concurs de dans folcloric 

în memoria coregrafului 

cimișlian Ion Bazatin 

iunie  
Casa de Cultură 

Cimișlia 
112,1 

7 Ziua Independenței 27 august  
bd. Ștefan cel 

Mare 
10,0 

8 

Festival - concurs de 

folclor „Cântec joc și voie 

bună, ca la noi în sat” 

octombrie  
Casa de Cultură 

Hîrtop 
20,4 

  TOTAL       214,0 

1 

Ziua comemorării celor 

căzuţi în războiul din 

Afganistan  

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 
10,0 

4 
Festivalul-Tîrg al 

ovinelor și caprinelor 
noiembrie - 10,0 

5 

Primirea delegațiilor și a 

oaspeților în cadrul  

festivalurilor 

- - 100,0 

6 

Concursul „Cel mai bun 

antreprenor din sectorul 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii” 

august-

septembrie 
- 

Direcția 

Economie și 

Atragerea  

Investițiilor 

50,0 

7 
Expoziția Națională 

„Fabricat  în Moldova” 

ianuarie-

februarie 
- 40,0 

8 
Profilul investițional al 

raionului 
  - 50,0 

9 
Ziua lucrătorului în 

construcții 

august-

septembrie 
- 

Direcția 

Dezvoltare 

Teritorială 

12,0 

10 
Ziua lucrătorului în 

agricultură 
noiembrie - Direcția 

Agricultură 

și Industrie 

Prelucrătoare 

80,0 

11 
Festivalul Național  al  

Strugurelui 
septembrie 

bd. Ștefan cel 

Mare 
220,0 

  TOTAL       602,0 

  TOTAL GENERAL       866,0 

 
 

     

 Secretarul consiliului                                                               Gheorghe Netedu 
 

  



 Anexa nr. 11 b 

 la decizia Consiliului Raional 

 nr. 0 /0  din  .  .2022 

     

Calendarul acțiunilor sportive  

     

Nr. 

d/o 
Denumirea activității Responsabil 

Perioada 

desfășurării 

Suma, 

mii lei  

1 Tenis de masă 

Direcția 

Învățămînt 

General 

Cimișlia 

decembrie 3,5 

2 Șah decembrie 3,5 

3 Dame decembrie 3,5 

4 Volei martie 9,5 

5 Baschet februarie 9,5 

6 
Ziua Mondială Olimpică 

„Atletism” 
mai 7,0 

7 Turneul „Guguță” 
Conform 

Regulamentului 
1,5 

8 Turneul „Cupa Guvernului” 
Conform 

Regulamentului 
1,5 

9 Starturi vesele 
octombrie  -

aprilie 
0,0 

10 Turism mai 13,5 

  Total      53,0 

1 
Cupa Președintelui raionului 

Cimișlia la fotbal de sală 

Direcţia 

Cultură, 

Tineret, Sport 

și Turism 

Cimișlia 

februarie 15,0 

2 

Lunarul sportiv de tineret, 

„Mărțișor-2022 ”, Baschet 

(bărbați, femei),  Volei (bărbați, 

femei),  Mini fotbal, tenis de masă 

martie 27,0 

3 
Cupa Satelor - 2022 la fotbal și 

minifotbal 
aprilie-mai 17,5 

4 

Turneul (regional deschis) la volei 

consacrat în memoria antrenorului 

Mihail Stoianov și ex-

președintelui raionului Cimișlia 

Ivan Veveriță 

aprilie 11,5 

5 

Organizarea acțiunilor sportive 

dedicate bilunarului Ziua 

Sportivului și Mișcării Olimpice 

„Maraton olimpic” 

mai-iunie 25,0 

6 
Campionatul raionului Cimișlia la 

fotbal 
mai-octombrie 27,0 

7 
Campionatul raionului la mini-

fotbal (Primăriile mici) 
mai-octombrie 12,0 



8 

Orientarea sportivă și turism, 

competiție raională între 

colectivele de tineret 

mai-iunie 30,0 

9 

Cupa Independenței la minifotbal, 

fotbal (8+1) între echipele de 

tineret, seniori, veterani 35+ 

august 30,0 

10 Cupa „Toamna de Aur” la fotbal noiembrie 15,5 

11 

SUPER CUPA -2022 (Campioana 

raionului Cimișlia VS 

deținătoarea Cupei la fotbal) 

noiembrie 12,5 

12 

Jocurile Olimpice juniori și tineret 

(baschet, volei, tenis de masă, 

atletism, fotbal) 

septembrie-

noiembrie 
11,0 

13 Gala Sportului  decembrie 66,0 

  Total     300,0 

  TOTAL GENERAL     353,0 
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      Anexa nr. 12 

      la decizia Consiliului Raional 

      nr. 0  /0  din          2022 

    

Programul anual al împrumuturilor 

         

Nr. 
Denumirea 

creditorului 

Destinaţia 

împrumutului 

Suma 

împrumutului 

(unităţi) 

Moneda 

împrumutului 

Condiţii de creditare 

Valorificarea 

împrumutului 

(perioada) 

Data 

scadenţei 

împrumutului 

Anul 

începerii 

rambursării 

Rata 

dobînzii 

  Împrumuturi interne/externe contractate în trecut şi care sunt în vigoare la situaţia din 01 ianuarie 2023 

1 
Proiect 

Energetic II 

Reabilitarea sistemelor 

interne de încălzire a 

spitalului raional şi L.T 

''M. Eminescu" 

1419260,88 dolari SUA 
19.10.2009-

15.10.2024 

15 aprilie;     

15 octombrie 
2014 1,5 

2 

Construcția 

locuințelor 

sociale 

Implementarea 

proiectului privind 

construcția locuințelor 

sociale  

718909,5 EURO 
04.09.2018-

04.09.2038 
- 2021 - 

  suma de rambursare a împrumutului pentru anul 2023 

  

suma de rambursare a 

împrumutului     2995,7 mii lei   

  

(Proiect Energetic II - 2888,6 mii lei; Construcția locuințelor sociale - 107,1 mii 

lei)     

  

dobînda (Proiect Energetic 

II)    120,0 mii lei    

  Total        3115,7 mii lei    
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 Anexa nr. 13 

 la decizia Consiliului  raional  

 nr. 0  /0  din          2022 

 

Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru 

infrastructura drumurilor publice locale de interes raional 

   

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor 

Suma, 

mii lei 

1 

Lucrări de întreţinere a drumurilor locale: 

3991,5 

 -  Întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, 

profilarea părţii carosabile cu adaos de material, întreţinerea 

terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea 

lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu 

spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecărilor de 

teren); 

 -  Lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere 

(marcajul părţii carosabile, înlocuirea şi reparaţia indicatoarelor 

de circulaţie; 

 - Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, 

combaterea poleiului); 

  -   Reparaţii curente şi tratamente; 

2 Lucrări de reparație a drumurilor publice locale 9908,9 

3 Întreținerea personalului de supraveghere tehnică și de autor 127,0 

4 Lucrări de proiectare 150,0 

  TOTAL 14177,4 
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 Anexa nr. 13 a 

 la decizia Consiliului  raional  

 nr. 0  /0  din          2022 

       

Lucrări de reparație a drumurilor drumurilor publice locale de 

interes raional 

       

Nr. 

d/o 

Nr. 

drum 

Denumirea 

drumurilor 

Tronsonul, 

km 
Volumul 

Volumul 

alocațiilor, 

mii lei 

Tipul 

lucrărilor 

1 L 553 
R 26 - Batîr - 

Ciuflești 
4,0 - 5,3  1,3     2 200,0    

Acoperire 

cu beton 

asfaltic 

2 L 555  

Drumul de acces 

spre s. Ivanovca 

Nouă 

4,3 - 4,7 0,4     1 100,0    

Acoperire 

cu beton 

asfaltic 

3 
L 

559.1 

Gradiște - 

Coștangalia 
3,7 - 4,0 0,3     1 200,0    

Acoperire 

cu beton 

asfaltic 

4 L 565 
Ciucur-Mingir – 

Cenac 
7,6 - 8,1 0,5     1 800,0    

Lucrări de 

reparație 

prin 

acoprire cu 

beton 

asfaltic 

5 L560 

Drum de acces spre 

s. Suric (Transonul 

din s. Sagaidac)  

- -     1 608,9    
Lucrări de 

reparație 

6 - - - -     2 000,0    - 

TOTAL     9 908,9      
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Anexa nr. 14 

la decizia Consiliului  raional  

nr. 0  /0  din          2022 

     

Regulament privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu 

Prezentul Regulament este elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1404/2005 privind 

reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei 

publice, în scopul asigurării subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional Cimişlia, 

instituțiilor publice cu mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale 

acestora, în limita alocațiilor aprobate, conform tabelei. 

Deplasările peste hotarele republicii a funcționarilor cu transport de serviciu se permite cu 

autorizarea președintelui raionului. 

Conducătorii vor purta răspundere personală pentru îndeplinirea  prezentului regulament. 

Se autorizează președintele raionului - în caz de necesitate de transport, să procure  

unitățile de transport în limita alocațiilor aprobate, în caz de  insuficiență a  mijloacelor 

financiare – numai după acordul autorității deliberative. Direcțiile, secțiile, aparatul 

președintelui pot folosi în scop de serviciu suplimentar 1-2 autoturisme proprii. În așa caz, 

normele de consum al combustibilului se vor utiliza conform mărcii automobilului și se 

vor trece la cheltuieli conform procesului verbal de casare a combustibilului. 

 

Normele de deservire cu transport de serviciu,                                                                                                                                                           

numărul limită a autoturismelor, parcursul limită 

     

Nr. 

d/o 
Subdiviziunile, instituțiile  

Marka 

autoturismului  

Numărul limită 

a 

autoturismelor 

de serviciu, 

unități 

Parcursul 

limită 

anual/per 

autoturism                                   

(mii km) 

1 
Aparatul  Președintelui 

Raionului 

CHEVROLET 

CAPTIVA 
1 35,0 

2 
Aparatul  Președintelui 

Raionului 

CHEVROLET 

AVEO 
1 25,0 

3 
Aparatul  Președintelui 

Raionului 

CHEVROLET 

AVEO 
1 25,0 

4 Direcția Finanțe Cimișlia 
SKODA 

OCTAVIA 
1 15,0 

5 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 
PAZ 4234 4 15,0 

6 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 
ZAZ I-VAN 3 15,0 

7 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 

RENAULT 

MASTER 
3 20,0 

8 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 

OPEL 

MOVANO 
5 25,0 



9 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 

MERCEDES 

VARIO 
1 15,0 

10 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 

MERCEDES 

SPRINTER 
1 10,0 

11 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 

DACIA 

SANDERO 
1 20,0 

12 
Serviciul Asistență 

Psihopedogogică 
VAZ 2107 1 30,0 

13 

Centrul Raional de Creaţie a 

Copiilor şi Adolescenţilor 

Cimişlia 

MERCEDES 

BENZ 315 CDI 
1 5,0 

14 

Centrul Raional de Creaţie a 

Copiilor şi Adolescenţilor 

Cimişlia 

MICROBUS 

Renault Master 
1 0,0 

15 
Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei  Cimișlia 

DACIA 

SANDERO 
1 25,0 

16 
Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei   

DACIA 

LOGAN MCV 

II SL PLUS  

1 25,0 

17 
Serviciul de îngrijire socială 

la domiciliu 

DACIA 

LOGAN MCV  
1 30,0 

18 
Direcția Agricultură și 

Industrie Prelucrătoare 
LADA 21214 1 20,0 

19 
Direcția Dezvoltare 

Teritorială 
VAZ 21214 1 20,0 

20 
Direcția Dezvoltare 

Teritorială 
VAZ 21213 1 15,0 

21 
Direcţia Cultură, Tineret, 

Sport și Turism Cimișlia 
VAZ 21140 1 15,0 

22 Secția militară LADA 21214 1 10,0 

23 
Azilul de bătrîni și invalizi 

din raionul Cimișlia 
GAZ 3110 1 5,0 

24 
Direcția Dezvoltare 

Teritorială 
Dacia Sandero 1 20 

25 
Aparatul  Președintelui 

Raionului 
Opel Movano  1 10 

26 
Direcția Învățămînt General 

Cimișlia 

Renault 

R33216N 
1 20 
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      Anexa nr. 15 

      la decizia Consiliului  raional  

      nr. 0  /0  din          2022 

           

Regulament privind constituirea fondului de rezervă al  

Consiliului raional Cimișlia şi utilizarea mijloacelor acestuia 
           

I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1427/2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea 

fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor 

acestora. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului Raional 

Cimișlia şi utilizarea mijloacelor acestora (în continuare - Regulamentul) determină modul 

de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondului de rezervă al Consiliului raional 

Cimișlia. (în continuare Consiliu). 

2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra autorităţilor reprezentative şi 

deliberative şi a autorităţilor executive ale Consiliului Raional Cimișlia. 

           

II. Constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Cimișlia, 

utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia 

 

3. Fondul de rezervă este un fond bănesc, destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter 

excepţional şi imprevizibil, care nu sînt prevăzute în bugetul raional, respectiv şi care ţin 

de competența Consiliului. 

4. Cuantumul fondului de rezervă este aprobat anual de către Consiliu, la aprobarea 

bugetului raional pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor 

bugetului, în conformitate cu prevederile articolului nr. 19 din Legea nr. 397/2003 privind 

finanţele publice locale. 

5. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru: 

a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea 

lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni; 

b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor 

publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice 

periculoase; 

c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi; 

d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile; 

e) finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi, avînd drept scop 

dezvoltarea comunităţii; 

f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor 

umanitare, acordate Consiliului (în caz de necesitate); 

g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori 

pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale; 



h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în 

conformitate cu legislaţia, ţin de competenta autorităţilor publice locale stipulate în 

Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

6. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele 

aprobate în bugetul raional, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu 

mijloace financiare, în limita stabilită de Consiliul, dar nu mai mult de 2% din volumul 

cheltuielilor preconizate în buget. 

7. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului, în 

limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative. 

8. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (punctul 5) din prezentul Regulament) 

președintele raionului poate aloca, în baza dispoziției sale, mijloace din fondul de rezervă, 

cu aprobarea ulterioară obligatorie de către Consiliul.  Se limitează suma alocată conform 

dispozițiilor președintelui pentru situațiile indicate în punctul 5 lit. c, d, e – maximum 5,0 

mii de lei, în cazurile prevăzute în punctul 5 lit. a, b, f, g, h – după necesități și cu anexarea 

documentelor confirmative. 

           

            III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor autorităţii reprezentative  

şi deliberative a Consiliului raional Cimișlia privind utilizarea  

mijloacelor din fondul de rezervă 

9. Aparatul președintelui, Secția Administrație Publică, Serviciul Juridic examinează 

cererile, demersurile, solicitările (în continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice 

şi juridice, privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă, şi le propun spre examinare, 

după caz, Comisiei pentru problemele economico-financiare, investiții, drept și disciplină, 

Comisiei pentru Situații Exepționalea raionului Cimișlia, Aparatului Preşedintelui 

Raionului sau Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia pentru a fi 

alocate din alte fonduri, care le gestionează direcția. 

10. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului 

expus în punctul 5 lit. a), Aparatul președintelui elaborează un aviz şi proiectul de decizie, 

care se prezintă în modul stabilit Consiliului. 

11. Consiliul examinează cererile, avizul sau proiectul de decizie, precum şi alte materiale 

justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă. 

           

            IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondul de rezervă  

12. Secția Contabilitate, în baza,  dispoziției președintelui raionului, deciziei Consiliului 

şi a documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea 

planului de cheltuieli. 

13. Mijloacele fondului de rezervă al Consiliului, prevăzute pentru a fi alocate persoanelor 

juridice, se transferă pe conturile acestora, iar cele alocate persoanelor fizice - la conturile 

acestora sau se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de solicitarea 

beneficiarului. 

14. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării 

veniturilor în bugetul Consiliului şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie 

distinctă. 



           

            V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă 

 

15. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, 

prevăzută în decizia autorităţii reprezentative şi deliberative respective. 

16. Informația privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în raportul 

despre mersul executării bugetului raional, prezentată de Secția Contabilitate Direcției 

Finanțe pe parcursul anului. 

17. Direcția Finanțe prezintă Consiliului raportul privind utilizarea mijloacelor fondului, 

împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului consiliului raional  sau la 

solicitarea consiliului raional. 

18. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul 

unităţii administrativ-teritoriale, conform situaţiei la 31 decembrie. 

19. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă 

se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept. 
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   Anexa nr. 16 

   la decizia Consiliului  raional  

   nr.    din     . .2022 

       

Repartizarea alocațiilor pentru cheltuieli capitale  

       

Nr. 

d/o 
Obiectiv 

Indicatori 

Suma, 

mii lei 

inclusiv: 

Grupa 

funcțională 

F1-F3 

Program/ 

subprogram 

P1-P2 

resurse 

proprii 

alte 

surse/ 

donații 

1 

„Servicii inovative ale 

Incubatorului de Afaceri 

Cimișlia pentru 

dezvoltarea noilor afaceri 

din regiune”  

0474 5004 1400,0 1400,0 0,0 

2 

„Modernizarea Azilului de 

bătrâni și invalizi din 

raionul Cimișlia” 

1012 9010 4000,0 2000,0 2000,0 

3 

Implementarea proiectului 

privind construcția 

locuințelor sociale  

0610 7504 1716,6 1716,6 0,0 

4 
Dezvoltarea instituțiilor 

medico-sanitare din raion 
0769 8019 3700,0 1700,0 2000,0 

5 

Lucrări de modernizare a 

Muzeului de istorie, 

etnografie şi artă Cimişlia  

0820 8503 1100,0 500,0 600,0 

6 

Lucrări de modernizare a 

Taberei de odihnă și 

întremarea sănătății a 

copiilor și adolescenților 

„Izvoraş” din s. Zloţi 

0950 8814 750,0 750,0 0,0 

7 

Lucrări de reparația a 

sediului Școlii de arte 

Cimișlia 

0950 8814 500,0 500,0 0,0 

  TOTAL - - 13166,6 8566,6 4600,0 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________ 2022 
 

cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2023 în lectură a doua 
 

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  
Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii cu privire la actele normative nr. 

100/2017, art. 43 alin. (1) lit. b) și b1) ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

art. 24, art. 25, art. 47 și art. 55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 

181/2014, art. 20 și art. 21 ale Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, art. 37 al Legii 

nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 

ministrului finanţelor nr. 209/2015 și are ca scop obținerea actului juridic al Consiliului raional, 

care va reglementa partea financiară a exercitării funcţiilor din competenţa autorităților/instituțiilor 

bugetare conform legislaţiei în vigoare în anul bugetra 2023. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt expuse în raportul autorității executive cu 

tabelele respective, care relevă indicatorii generali ai bugetului: veniturile și cheltuielile, soldul 

bugetar și sursele de finanțare, plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale și plafonul 

garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice locale precum și în anexele la proiectul 

de decizie care relevă: sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare; componența 

veniturilor; resursele și cheltuielile conform clasificației funcționale și pe programe; 

nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către autoritățile/instituțiile 

bugetare; transferurile interbugetare; efectivul-limită al statelor de personal pentru instituțiile 

bugetare; programul anual al împrumuturilor; cuantumul fondului de rezervă. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul de decizie nu înregistrează careva costuri și respectiv nu necesită atragerea unor resurse 

financiare suplimentare decât a celor preconizate în buget. 

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

Proiectul de decizie reprezintă un proiect de act normativ care nu necesită modificarea, completarea 

și/sau abrogarea altor acte normative. 

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. 24 

alin. (1) din Legea nr. 397/2003 finanțelor publice locale. 

Proiectul este în concordanță cu legilslația 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 Legii nr. 

239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe 

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

Transparența decizională / Consultări publice. 

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

propune Consiliului raional pentru adoptare în ședință. 
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