
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA

D I S P O Z I Ţ I E  Nr. şjm  -d
din _ J J L  S O  2022

cu privire Ia redistribuirea alocaţiilor aprobate pentru anul 2022

In temeiul art. 53, 54 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 
Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cap. X pct. 10.4 din Setul 
metodologic aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015,

D I S P U N :

1. Se redistribuie alocaţiile bugetare între diferite nivele ale clasificaţiei, după cum 
urmează:

-Direcţia Cultură, Tineret, Sport şi Turism, 4,0 mii lei, procurarea pieselor de 
schimb pentru reparaţia instalaţiei de sonorizare;

-Direcţia Cultură, Tineret, Sport şi Turism (Şcoala de Arte Cimişlia), 0,7 mii lei,
pentru serviciile medicale prestate de Agenţia Naţională Sănătate Publică;

- Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei (Serviciul de Asistenţa Personală 
Cimişlia), 3,0 mii lei, plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă 
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului;

- Gimnaziul Hîrtop s. Hîrtop, 6,5 mii lei, plata pentru instruirea operatorilor din sala 
cu cazane, pentru asigurarea cazangeriei (5,0 mii lei), procurarea rechizitelor de birou 
(0,8 mii lei), procurarea apei potabile (0,7 mii lei);

- Gimnaziul „Constantin Stere” s. Javgur, 3,7 mii lei, plata deservirii cazanului de 
gaz (3,1 mii lei) şi instruirea operatorilor din sala cu cazane (0,6 mii lei);

- Gimnaziul Cenac s. Cenac, 1,7 mii lei, plata pentru instruirea operatorilor din sala cu 
cazane (0,4 mii lei), plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă 
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului (1,3 mii lei);

- Gimnaziul „Ştefan cel Mare”, s. Mihailovca, 23,4 mii lei, control medical al 
bucătarilor (3,0 mii lei), formare profesională (0,1 mii lei), plata indemnizaţiei pentru 
incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 
(1,2 mii lei), instalarea pieselor pentu calculator (4,9 mii lei), procurarea materialelor 
de construcţie (8,0 mii lei), rechizitelor de birou (6,0 mii lei) şi materialelor de uz 
gospodăresc (0,2 mii lei).

2. Redistribuirile alocaţiilor la nivel de clasificaţie bugetară se prezintă în anexa nr. 1 şi 
nr. 2 la prezenta dispoziţie, parte componentă a acesteia.

3. Direcţia Finanţe Cimişlia va redistribui alocaţiile conform autorizaţiilor de modificareî s »  > »
a bugetului.

4. Controlul privind executarea prezentei dispoziţii se atribuie dnei Olesea Răcilă, şef
Direcţie Finanţe Cimişlia.» ♦ »



. . .  /  Anexa nr. 1
■.W ' *  din M l  S C .M II

10.2022

Sursa (S2) (ie indică nivelul de buget)

Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare)
R

Categoria modificării Redistribuire autorizata de Guvern
G

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget
AB

Redistribuiri cu destinaţie speciala
S

Redistribuire autorizata de Orgi M
Redistribuire autorizata de Org2 1

Cod
Administratorul de buget V

Nivelul modificării / autorul Orgi
modificării Orgii (intermediar)
Autorităţile/instituţiile bugetare participante la modificări Org2

1. Direcţia Cultura, Tineret şi Sport Cimişlia 04063
2. Direcţia Cultura, Tineret şi Sport (Şcoala de Arte) 10399
3. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

Cimişlia(Asistenţa Personală)
14470

4. Gimnaziul „Constantin Stere’’ s. Javgur 14424
5. Gimnaziul Cenac s. Cenac 14419
6. Gimnaziul „Ştefan cel Mare” s. Mihailovca 14412

22

B. Liniile bugetare (ie indică modificările +/-)

Denumirea
A utorităţi/institu ţii bugetare  (coduri)

04063 10399 14470 14424 14419 14412
1. Resurse

2.Cheltuieli (eco k2)

Cheltuieli de personal 21 -3000,0 -1291,0

Bunuri şi servicii 22 +700,0 + 1842,0 +430,0 -20354,0

Prestaţii sociale 27 -4000,0 +3000,0 +1291,0 + 1200,0

Alte cheltuieli 28

Mijloace fixe 31 -700.0

Stocuri de materiale 
circulante 33 +4000,0 -1842,0 -430,0 + 19154,0

Semnat:

Şef Direcţie Finanţe Cimişlia Olesea RĂCILĂ /

Şef secţie elaborarea şi admimistrarea bugetului Veronica RAILEAN



i.şpoziţia i .u u f Anexa nr. 2 
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APROB
preşedinţie nrlonului Cimişlia 

Mihail OLARESCU

Autorizaţie de modificare a bugetului 124®-- '
A. Informaţie generală

Data 11.10.2022

Sursa (S2) (ie in d ică  n iv e lu l d e  b u g e t) 22

Categoria modificării

Nivelul modificării/autorul modificării

Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare) R

Redistribuire autorizata de Guvern G

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget AB

Redistribuiri cu destinaţie speciala S

Redistribuire autorizata de Orgi fii
Redistribuire autorizata de Org2 i

Cod

Administratorul de buget

Orgi V

Orgii (in te rm e d ia r)
Org2

1. Gimnaziu Hîrtop s. Hîrtop 14420
2. Gimnaziul „Constantin Stere” s. Javgur 14424

3. Gimnaziul „Ştefan cel Mare” s. Mihailovca 14412

B. Liniile bugetare (ie in d ică  m o d if ică r ile  +/-)

Denumirea Cod Autorităţi/instituţii bugetare (coduri)

14420 14424 14412

2.Cheltuieli (eco k4)

Servicii energetice şi comunale
2221 -5000.0 -3045,0

Servicii informaţionale
2222 -1865,0

Alte servicii 2229 +5000,0 + 1865,0 +3000,0

Formare profesională 2226 +45.0

Indemnizaţii pentru încapacitatea temporară 

de muncă
2735

Majorarea valorii materialelor de uz 

gospodăresc şi rechizitele de birou
3361 +835,0

Majorarea valorii materialelor de construcţie 3371 -1500,0

Majorarea valorii altor materiale 3391 +665,0

Semnat: J J  >

Sef Direcţie Finanţe Olesea RĂCILĂ / _/ |/  1
Sef secţie elaborarea si administrarea bugetului Veronica RAILEAN /

Wiimm


