
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

DECIZIE Nr. 05/02 
din 29 septembrie 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 administrația publică locală;
- Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea și 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. 442/2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare;
- Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr. 29/2022 a Republicii Moldova;
- Legea nr. 205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022, cu modificările și completările 

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

finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se aprobă majorarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 
514,7 mii Iei, inclusiv:
- 143,6 mii lei, transferuri curente cu destinație specială de la bugetul de stat, pentru 

asigurarea și asistența socială, alocații din fondul de intervenție a Guvernului, destinate 
pentru gestionarea fluxului migrațional și de refugiați;

- 112,0 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;

- 80,0 mii lei, Gimnaziului Grădiște, s. Grădiște, partajarea cheltuielilor pentru servicii 
comunale cu Consiliul comunal Grădiște;

- 101,5 mii lei, Liceului Teoretic Ion Creangă, or. Cimișlia, partajarea cheltuielilor 
pentru servicii comunale cu Școala de Arte Cimișlia;

- 77,6 mii lei, Direcției învățământ General, venituri de la realizarea foilor de odihnă 
la Tabăra de odihnă și întremarea sănătății copiilor și adolescenților „Izvoraș”, s. 
Zloti.



2. Se aprobă precizarea mărimii donațiilor spre acumulare de la jud. Vaslui, România 
pentru implementarea proiectului „Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din 
raionul Cimișlia”, prin diminuare cu 184,0 mii lei (2300,0 mii lei -184,0 mii lei).

3. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare de la un program la altul în cadrul aceleiași 
grupe funcționale FI „Protecție socială", în sumă de 373,0 mii lei, după cum 
urmează:

Denumirea
Clasificația bugetară

Suma, 
mii lei

Destinația 
surselor

Funcți 
aFl- 

F3

Subprogra 
mPl-P2

Activitatea 
P3

Total, diminuări 373,0
Serviciul de îngrijire socială 
la domiciliu 1012 9010 00268 -150,00

Cheltuieli 
de personal

Serviciul de asistență 
parentală profesionistă 1040 9006 00284 -163,0

Serviciul social „Echipa 
mobilă” 1012 9010 00287 -60,00

Total, suplimentări 373,0
Casă de copii de tip familial 1040 9006 00327 +18,6

Cheltuieli 
de personal

Serviciul de asistență socială 
comunitară 1012 9010 00326 +86,0

Serviciul de protezare și 
ortopedie 1012 9010 00301 +9,2

Serviciul social „Asistența 
Personală” 1012 9010 00246 +199,2

Azilul de Bătrâni și Invalizi 
din or. Cimișlia 1012 9010 00299 +60,00

Plata pentru 
consumul 
de gaze 
naturale

4. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare de la o instituție la alta, în cadrul aceleiași 
grupe funcționale FI „Cultura”, în sumă de 9,6 mii lei, pentru subdiviziunile din 
subordinea Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia, după cum urmează:

Denumirea
Clasificația bugetară Suma, 

mii lei
Destinația 
surselorFuncția 

F1-F3
Subprogram 

P1-P2
Activitate 
aP3

Total, diminuări -9,6
Orchestra „Fanfara”
Cimișlia 0820 8502 00233 -9,6 Cheltuieli 

curente
Total, suplimentări +9,6
Ansamblul de dans „La 
izvor” Cimișlia 0820 8502 00233 +3,6 Cheltuieli de 

personal
Formația folclorică
„Busuioc moldovenesc” 
lalpujeni

0820 8502 00233 +6,0 Procurarea 
combustibilului



5. Se aprobă redirecționarea alocațiilor bugetare, de la un program la altul, de la o grupă 
funcțională la alta și de la o instituție la alta, după cum urmează:

.. .. ■ .

Denumirea

Clasificația bugetară
Suma, 
mii lei Destinația surselorFuncția 

F1-F3

Subprogra 
m 

P1-P2

Activitatea
P3

Total, diminuări -276,3
Activități culturale 0820 8502 00224 -130,0 „Festivalul Național al 

Strugurelui”
Servicii de
protecție civilă și 
situații 
excepționale

0321 3702 00359 -80,0 Construcția 
heliportului

Organizarea 
odihnei de vară a 
copiilor și
adolescenților

0950 8814 00211 -66,3

Lucrări de 
modernizare la Tabăra 
de odihnă și 
întremarea sănătății 
copiilor și 
adolescenților 
„Izvoraș” din s. Zloți

Total, 
suplimentări +276,3

Aparatul 
Președintelui 
Raionului

0111 0301 00005 +120,0

Sevicii de locațiune cu 
Consiliul orășenesc 
Cimișlia (sediul 
Arhivei Raionale)

Direcția 
Agricultură și 
Industrie 
Prelucrătoare

0429 5101 00005 +47,0

Indemnizații unice 
funcționarilor publici 
la eliberare și/sau la 
pensionare

Direcția Finanțe 
Cimișlia 0112 0501 00005 +35,0

Indemnizații unice 
funcționarilor publici 
la eliberare

Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu”, 
or. Cimișlia

0922 8806 00448 +74,3

Alimentarea elevilor 
clasei specializate de 
fotbal în cadrul 
programului „Fotbal 
în școli” implementat 
de Federația 
Moldovenească de 
Fotbal

6. Se aprobă în redacție nouă Anexele nr. 13 „Programul privind repartizarea mijloacelor 
financiare pentru infrastructura drumurilor locale” și nr. 13a „Lucrări de reparație a 
drumurilor publice locale”, 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. 2 și nr. 3.

7. Se aprobă modificarea tabelului „Normele de deservire cu transport de serviciu, 
numărul limită a autoturismelor, parcursul limită” din Anexa nr. 14 la Decizia nr.



07/01 din 17.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în 
lectura a doua, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
- la poziția 19, cifra „20” se substituie cu cifra „10,0”;
- după poziția 23, se adaugă o poziție nouă:

24 Direcția Dezvoltare Teritorială Dacia Sandero 1 10,0

8. Administratorii de buget vor asigura:
- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;
- dezagregarea bugetului imediat după aprobarea prezentei decizii, ce implică 

detalierea alocațiilor, resurselor până la cel mai detaliat nivel al clasificației 
bugetare, în sistemul informațional de management financiar (SIMF).

9. Instituțiile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura 
legalitatea utilizării alocațiilor 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.

10. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua remanierile în bugetul raional conform 
prevederilor prezentei decizii.

11. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail OLÀRESCU, 
președintele raionului Cimișlia.

12. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Secției Contabilitate;
- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia;
- Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul consiliului

Ana Aramă

Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Anexa nr. 1
la Decizia consiliului raional

nr. 05/02 din 29.09.2022

LISTA 
instituțiilor cărora li se alocă mijloace financiare pentru acordarea 

indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19

Notă:
Indemnizații unice conform Hotărârii Guvernului nr. 442 din 29.06.2022, rl 
Cimișlia.

Nr. 
d/o Instituția/subdiviziunea Numărul de 

beneficiari
Suma, mii 

Iei
1 IMSP Spitalul raional Cimișlia 4 64,0

2 IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia (OMF 
Satul Nou) 1 16,0

3 IM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” 2 32,0
TOTAL 7 112,0

Secretarul consiliul Gheorghe Netedu



Anexa nr. 2
la Decizia consiliului raional

nr. 05/02 din 29.09.2022

Anexa nr. 13 
la Decizia consiliului raional 

nr. 07/01 din 17.12.2021

Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru infrastructura 
drumurilor publice locale de interes raional

Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Suma, mii lei

1

Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de 
interes raional:

2631,5

- întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, 
profilarea părții carosabile cu adaos de material, întreținerea 
terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea 
lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu 
spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunecărilor de 
teren);
- Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere 
(marcajul părții carosabile, înlocuirea și reparația indicatoarelor 
de circulație);
- întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, 
combaterea poleiului);
- Reparații curente și tratamente;

2 Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes 
raional 11171,9

3 întreținerea personalului de supraveghere tehnică și de 
autor 110,0

4 Lucrări de proiectare 264,0
TOTAL 14177,4

Secretarul consiliului; Gheorghe Netedu



Anexa nr. 3
la Decizia consiliului raional

nr. 05/02 din 29.09.2022

Anexa nr. 13 a 
la Decizia consiliului raional 

nr. 07/01 din 17.12.2021

Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional

Nr. 
d/o Nr. drum Denumirea 

drumurilor
Tronson 
ui, km

Volu 
mul

Volumul 
alocațiilor, 

mii lei
Tipul 

lucrărilor

1 L 553 R 26 - Batir Ciuflești 4,0 - 5,3 1,3 1798,5 Acoperire cu 
beton asfaltic

2 L 559.1 Grădiște - Coștangalia
3,3 - 3,7
7,0-8,4

1,8 1898,6 Acoperire cu 
beton asfaltic

3 L554.1 L554-Mereni-Hîrtop 
(drum prin s. Mereni)

- - 1254,0 Acoperire cu 
beton asfaltic

4 L 554 R 3 Albina - Fetita » - - 311,7

Pavarea 
trotuarului 
adiacent 
drumului

5 L564 Mihailovca - stația 
Cimișlia

- - 1836,0 Lucrări de 
reparație

6 L560
Drum de acces spre s. 
Surie (Tronsonul din 
s. Sagaidac)

- - 2170,0 Acoperire cu 
beton asfaltic

7 L565 Drum de acces spre s. 
Topala - - 1696,0 Lucrări de 

reparație

8 - Drum de acces spre s. 
Gura Galbenei

- - 207,1 Acoperire cu 
beton asfaltic

TOTAL 11171,9


