
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA

DISPOZIȚIE Nr. -d
din Q? 21 & 2022

cu privire la redistribuirea alocațiilor aprobate pentru anul 2022

în temeiul art. 53, 54 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 
Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cap. X pct. 10.4 din Setul 
metodologic aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015,

DISPUN:

1. Se redistribuie alocațiile bugetare între diferite nivele ale clasificației, după cum 
urmează:

- Direcția Invățămînt General Cimișlia, or. Cimișlia, 116,9 mii lei, pentru achitarea 
consumului de energie electrică (8,0 mii lei), consumului de gaze naturale (47,6 mii 
lei), reparație curentă a tehnicii de calcul (3,5 mii lei), achitarea indemnizației pentru 
incapacitatea temporară de muncă achitată din mijloacele financiare ale angajatorului 
(3,0 mii lei), procurarea tehnicii de calcul (21,5 mii lei), procurarea combustibilului 
(12,2 mii lei), materiale de construcție (2,0 mii lei), mărfuri de uz gospodăresc și apă 
potabilă pentru conferința pedagogică (13,0 mii lei);

- Direcția Invățămînt General Cimișlia or. Cimișlia, (Tineri specialiști), 40,0 mii 
lei, pentru achitarea indemnizației tînărului specialist angajat din 01.09.2022 la Școala 
de Arte Cimișlia;

- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimișlia, 6,6 mii lei, pentru alimentarea 
elevilor din clasa de fotbal (3,1 mii lei), procurarea medicamentelor (1,5 mii lei), 
pentru servicii de proiectare ’’Copertina pentru tribuna terenului de fotbal” (2,0 mii 
lei);

- Liceul Teoretic “Ion Creangă”or. Cimișlia, 95,0 mii lei, pentru lucrări de reparație 
în clasa de fizică (68,1 mii lei), deservirea cazangeriei (19,2 mii lei), servicii de 
evacuare a deșeurilor (7,4 mii lei), procurare îmbrăcăminte (halat) pentru personalul 
auxiliar (0,4 mii lei);

- Gimnaziul Cenac s. Cenac, 0,1 mii lei, suplinirea sumei necesare pentru înregistrarea 
instituției în Registrul de stat al persoanelor juridice;

- Școala Sportivă Cimișlia or. Cimișlia, 153,0 mii lei, achitarea serviciilor 
informaționale (0,2 mii lei), reparație capitală a pareului școlii, procurare și instalare a 
patru ferestre (119,0 mii lei), procurarea pieselor de schimb pentru calculator (1,1 mii 
lei), echipament pentru lupte libere și fotbal (32,7 mii lei);

2. Redistribuirile alocațiilor la nivel de clasificație bugetară se prezintă în anexa nr. 1 și 
nr. 2 la prezenta dispoziție, parte componentă a acesteia.



3. Direcția Finanțe Cimișlia va redistribui alocațiile conform autorizațiilor de modificare 
a bugetului.

4. Controlul privind executarea prezentei dispoziții se atribuie dnei Olesea Răcilă, șef 
Direcție Finanțe Cimișlia.

5. Prezenta dispoziție se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

.www.raioncimislia.md

Președintele raionului Cimișlia Mihail OLĂRESCU

Executor: Erșova Elena
Telefon: O 241 2 32 69

http://www.raioncimislia.md


! Anexa nr. 1
la Dispoziția nr. -<J din Q$, 2022

A. Informație generală

Data

Sursa (S2) (se indică nivelul de buget)

Categoria modificării

Nivelul modificării / autorul 
modificării
Autoritățile/instituțiile bugetare participante la modificări

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

Cod
Denumirea

1. Resurse
03985 14405 14441

2.CheItuieli (eco k2)

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Prestații sociale

Alte cheltuieli

Mijloace fixe

Stocuri de materiale 
circulante

Semnat:

21

22

27

28

31

-116900,0

+61400,0

+3000,0

Autorizație de modificare a bugetului 1240

Mihail OLĂRESCU

APROB 
tele raionului Cimișlia

07.11.2022

22
Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare)

R
Redistribuire autorizata de Guvern G
Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget

Redistribuiri cu destinație speciala s
Redistribuire autorizata de Orgi M
Redistribuire autorizata de Org2 I

Cod
Administratorul de buget V
Orgi
Orgii (intermediar)
Org2

1. Direcția Învățămînt General Cimișlia 03985
2. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Cimișlia 14405
3. Liceul Teoretic “Ion Creangă” or. Cimișlia 14441
4. Gimnaziul Cenac 14419
5. Școala Sportivă Cimișlia or. Cimișlia 15236

Autorități/instituții bugetare (coduri)

14419 15236

+25300,0

-94996,0

+26550,0

+2000,0

+64,0

-130100,0

-4300,0

+68086,0 + 100600,0

+27200,0 -2000,0

Șef Direcție Finanțe Cimișlia

Șef secție elaborarea și admimistrarea bugetului Veronica RAILEAN

-64,0 +33800,0

Olesea RÄCILÄ /

+360,0



, Anexa nr. 2
la Dispoziția nr. din 0^ 2022

APROB 
[ionului Cimișlia

Mihail OLĂRESCU

Categoria modificării

Autorizație de modificare a bugetului 1240 
A. Informație generală

Data 07.11.2022

Sursa (S2) (se indică nivelul de buget) 22

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 destinație speciala S

Redistribuire autorizata de Orgi M
Redistribuire autorizata de Org2 I

Cod

Administratorul de buget

Orgi V

Orgii (intermediar)

Org2

1. Direcția Învățămînt General Cimișlia(Tineri 
specialiști)

03985

2. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” or. Cimișlia 14405
3. Școala Sportivă Cimișlia or. Cimișlia 15236

B. Liniile bugetare (se indică modificările +/•)

Denumirea Cod Autorități/instituții bugetare (coduri)

03985 14405 15236

2.Cheltuieli (eco k4)

Servicii energetice și comunale
2221

Servicii informaționale
2222 +200,0

Servicii de reparații curente 2225 -3100,0

Deplasări de serviciu 2227 -200,0

Alte servicii 2229 +3100,0

Compensații 2725 -40000,0

Indemnizații de asistența socială 2723 +40000,0
Clădiri 3111 + 18400,0
Majorarea valorii mașinelor și utilajilor 3141 -10000,0

Maorarea valorii uneltelor și sculelor 3161 -8400,0

Majorarea valorii medicamentelor și 

materialelor sanitare
3341 + 1500,0

Majorarea valorii altor materiale 3391 -1500,0

Semnat: Z?

Șef Direcție Finanțe Olesea RACILĂ / A/ț J \U

z/b

Șef secție elaborarea și admimistrarea bugetului Veronica RAILEAN / * J' 7

Ș.


