
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

DECIZIE Nr. 08/01

din 16 decembrie 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;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, cu modificările și 

completările ulterioare:
- Hotărîrea Guvernului nr. 829/2022 privind repartizarea și modificarea unor alocații 

aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.
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 
159,8 mii lei, transferuri curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat 
pentru asigurarea și asistența socială (indemnizații pentru copiii adoptați, cei aflați 
sub tuteiă/curatelă, copiii orfani - 122,9 mii lei și prestatii sociale pentru copii 
plasați în servicii sociale (bani de buzunar) - 36,9 mii lei).

2. Se aprobă diminuarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 
18,5 mii lei, Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, venituri neacumulate de la 
partajarea cheltuielilor cu Consiliul comunal Lipoveni.

3. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare în cadrul aceleiași grupe funcționale 
FI „învățământ", în sumă de 53,4 mii lei, cu redirecționare de la Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică către Aparatul administrativ al Direcției învățământ 
General Cimișlia. pentru reparația sălii de festivități.

4. Se aprobă redistribuirea alocațiilor bugetare pentru Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, 
s. lalpujeni, de la un cod economic la altul, în sumă de 30,0 mii lei, pentru reparația 
cazanului.

5. Se aprobă reorientarea alocațiilor bugetare de la o grupă funcțională la alta și de la 
o instituție la alta în sumă de 17,7 mii lei, cu redirecționare de la Aparatul 



președintelui raionului către Muzeul de istorie, etnografie și artă Cimișlia, destinate 
pentru instalarea iluminatului.

6. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 06/02 
din 11.11.2022 cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022 
(transferuri de la bugetul de stat pentru achitarea plății unice cu caracter excepțional 
conform Hotărârii Guvernului nr. 710/2022), cu modificările ulterioare, după cum 
urmează:

sintagma

Școala de Arte Cimișlia | 0950 | 8814 | 

se substituie cu sintagma

00209 | 27 | 35,00 | 105,00 105,00 L—J

Școala de Arte Cimișlia 0950 8814 00209 | 27 30,00 90,00 90,00 -

sintagma

Gimnaziul „Sergiu
Coipan”, s. Selemet 0921 8804 00201 27 25,00 75,00 75,00

se substituie cu sintagma

Gimnaziul „Sergiu
Coipan”, s. Selemet 0921 8804 00201 27 29,00 87,00 87,00 ..

sintagma

Liceul Internat cu profil 
Sportiv, s. Lipoveni 0922 8806 00358 27 50,00 150,00 150,00 - -

se substituie sintagma

Liceul Internat cu profil 
Sportiv, s. Lipoveni 0922 8806 00358 27 51,00 153,00 153,00 -

7. Se precizează volumul cheltuielilor de personal pentru anul 2022, în sumă de 
117727,23 mii lei.

8. Administratorii de buget vor asigura:
- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor 

aprobate/rectificate;
-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 OLĂRESCU. 
președintele raionului Cimișlia.

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

- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Direcției învățământ General Cimișlia;
- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

.www.raioncimislia.md

losif Chetraru
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