
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA

DISPOZIȚIE Nr. ZVf -d
din /S 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:

- Aparatul Președintelui Raionului Cimișlia, 22,0 mii lei, procurarea anvelopelor 
toamnă-iamă pentru automobilele de serviciu (20,0 mii lei) și acumulatorului pentru 
tehnica de calcul (2,0 mii lei);

- Direcția Asistența Socială și Protecție a Familiei Cimișlia (Serviciul Social 
Respiro), 2,0 mii lei, achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă 
achitată din mijloacele financiare ale angajatorului;

- Direcția Invățămînt General Cimișlia or. Cimișlia (Serviciul de asistența 
psihopedagogică), 4,0 mii lei, procurarea materialelorde uz gospodăresc (1,3 mii lei), 
reparația calculatorului (1,0 mii lei), procurarea unui aspirator (1,7 mii lei);

- Direcția Invățămînt General Cimișlia or. Cimișlia (Transportarea elevilor), 3,0 
mii lei, procurarea truselor medicale pentru echiparea autobuzelor din gestiune;

- Direcția Invățămînt General Cimișlia or. Cimișlia (Măsuri Sportive), 8,1 mii lei, 
premierea participanților la competiții;

- Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” s. lalpujeni, 8,6 mii lei, plata cheltuielelor pentru 
raglarea utilajului din cazangeria instituției și control antiincendiar (6,6 mii lei), 
deplasări de serviciu în interiorul țării (1,4 mii lei), comision bancar (0,6 mii lei);

- Gimnaziul „Constantin Stere” s. Javgur, 96,4 mii lei, pentru deplasări de serviciu 
în interiorul țării (0,7 mii lei), servicii de verificare a utilajului din cazangeria (6,1 mii 
lei), procurarea bricheților pentru perioada rece a anului (73,0 mii lei), produselor 
alimentare (6,9 mii lei), materialelor de uz gospodăresc (5,0 mii lei), materialelor de 
construcție (3,0 mii lei), îmbrăcăminte (halate) pentru personalul auxiliar (1,0 mii lei) 
și altor materiale (0,7 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 Racilă, 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


. J «Anexa nr. 1
la Dispoziția nr./Vt din /3 ■ ■/Z 2022

A. Informație generală

Data

Sursa (S2) (se indică nivelul de buget)

Categoria modificării

Nivelul modificării I autorul 
modificării

Autoritățile/instituțiile bugetare participante la modificări

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

Denumirea

1. Resurse

2.Cheltuieîi (eco k2)

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Prestații sociale

Alte cheltuieli

Mijloace fixe

Stocuri de materiale 
circulante

Semnat:

Cod

14349

22

27

14472 14370

-2000,0

APROB
Președintgjețfgîonului Cimișlia

Autorizație de modificare a bugetului 1240

ihail OLÄRESCU

14.11.2022

Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare)
R

Redistribuire autorizata de Guvern
G

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget .X'B
Redistribuiri cu destinație speciala

s
Redistribuire autorizata de Orgi M
Redistribuire autorizata de Org2 1

Cod
Administratorul de buget V
Orgi
Orgii (intermediar)
Org2

1. Aparatul Președintelui Raionului Cimișlia 14349
2. Direcția Asistența Socială și Protecție a Familiei 

(Serviciul Social Respiro)
14472

3. Direcția Învățămînt General Cimișlia (Serviciul 
Asistență Psihopedagogică)

14370

4. Direcția Învățămînt General Cimișlia (Măsuri 
sportive)

03985

5. Gimnaziul Constantin Stere s. Javgur 14424

Autorități/instituții bugetare (coduri)

03985 14424

+ 1000,0

+2000,0

+8055,0

-20000,0 -2250,0

-87708,0

-1876,0

+20000,0

Șef Direcție Finanțe Cimișlia

Șef secție elaborarea și admimistrarea bugetului Veronica RA1LEAN

-8055.0 +89584,0

OleseaRÄCILÄ !

+ 1250,0



yzz/ J Anexa nr. 2
la Dispozi(ia nr. 7^/7 din l±, 'f'f- 2022

APROB 
președintele raionului Cimișlia

Mihail OLĂRESCLJ

Autorizație de modificare a bugetului 1240
A. Informație generală l

Data 14.11.2022

Sursa (S2) (se indică nivelul de buget) 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 destinație speciala S

Redistribuire autorizata de Orgi ■

Redistribuire autorizata de Org2 I

Cod

Administratorul de buget

Orgi V

Orgii (intermediar)

Org2

1. Aparatului Președintelui Raionului Cimișlia 14349
2. Direcția Învățămînt General Cimișlia (Serviciul Asistență 

Psihopedagogică)
14370

3. Direcția Învățămînt General Cimișlia (Transportarea 
elevilor)

03985

4. Gimnaziul Dimitrii Cantemir s. lalpujeni 14416

5. Gimnaziul Constantin Stere s. Javgur 14424

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

Denumirea Cod Autorități/instituții bugetare (coduri)

14349 14370 03985 14416 14424

2.Cheltuieli (eco k4)

Servicii energetice și comunale
2221 -6600,0 -6819,0

Formare profesională 2226 -1400,0

Deplasări de serviciu 2227 + 1400,0 +704,0

Alte servicii 2229 +7200,0 +6115,0

Compensații 2735 -600,0

Majorarea valorii mașinelor și utilajilor 3141 + 1750,0

Maorarea valorii uneltelor și sculelor 3161 -1750,0

Majorarea valorilor medicamentelor și 

materialelor sanitare
3341 +3000,0

Majorarea valorii materialelor de uz 

gospodăresc și rechizitelor de birou
3361 +2000,0

Majorarea valorii materialelor de construcție 3371 -2000,0

Majorarea valorii accesorilor de pat 3381 -3000,0/

Semnat:

Șef Direcție Finanțe

Șef secție elaborarea și admimistrarea bugetulu

Olesea RACILA " Ă.ș.

Veronica RAILEAN / A)//Z


