
fX| REPUBLICA MOLDOVA
WW CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA

DISPOZIȚIE Nr. //7 -d
din 30 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 62,0 mii lei, servicii de transport (2,0 mii 
lei), servicii de protocol (59,0 mii lei), achitarea indemnizației pentru incapacitatea 
temporară de muncă achitată din mijloacele financiare ale angajatorului (1,0 mii lei);

- Aparatul Președintelui Raionului Cimișlia, (Serviciul protecție civilă și apărare 
împotriva incendiilor) 52,0 mii lei, procurarea combustibilului, carburanților și 
lubrifianților (50,0 mii lei), cisterne pentru motorină (2,0 mii lei);

- Aparatul Președintelui Raionului Cimișlia (Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă) 
79,0 mii lei, reparații capitale ale construcțiilor speciale;

- Direcția Invățămînt General Cimișlia, 194,6 mii lei, plata serviciilor apa și 
canalizare (2,2 mii lei), servicii comunale (0,2 mii lei), procurarea rechizitelor de birou 
(3,0 mii lei), reparația capitală a sălii festive (186,2 mii lei), procurarea manualelor 
(2,5 mii lei), achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă achitată 
din mijloacele financiare ale angajatorului (0,5 mii lei);

- Direcția Invățămînt General Cimișlia (Servicii de Asistența Psihopedagogică), 1,9 
mii lei, procurarea rechizitelor de birou;

- Direcția Invățămînt General Cimișlia (Tabăra de odihnă s. Zloți), 31,8 mii lei, 
procurarea unei plite electrice;

- Direcția Invățămînt General Cimișlia (Transport școlar), 51,6 mii lei, pentru 
procurarea motorinei (51,0 mii lei), inscripție pentru autobuzul școlar (0,6 mii lei);

- Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei (Servicii de asistență socială 
comunitară Cimișlia), 20,1 mii lei, pentru procurarea tumbelor (20,0 mii lei), 
achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă achitată din 
mijloacele financiare ale angajatorului (0,1 mii lei);

- Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism, 30,0 mii lei, pentru procurarea 
cadourilor la Festivalul concurs al sărbătorilor de iarnă „Steaua Crăciunului”;

- Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism (Școala de Arte Cimișlia), 536,6 mii lei, 
pentru reparații curente în holul clădirii (293,2 mii lei), achitarea indemnizației pentru 
incapacitatea temporară de muncă achitată din mijloacele financiare ale angajatorului 
(8,0 mii lei), pentru schimbarea ușilor la intrare (96,2 mii lei), procurarea printerului,



-Gimnaziu! Batir s. Batir, 24,8 mii lei, pentru achitarea serviciilor de evacuarea 
deșeurilor (0,9 mii lei), achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de 
muncă achitată din mijloacele financiare ale angajatorului (1,7 mii lei), deplasări de 
serviciu în interiorul țării (2,0 mii lei), procurarea unui aragaz și coloanei de gaz (11,0 
mii lei), procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou (4,2 mii lei), 
procurarea altor materiale (5,0 mii lei);

- Gimnaziul Troițcoe s. Troițcoe, 118,7 mii lei, plata servicii pentru Înregistrarea 
statutului instituției (1,2 mii lei), formarea profesională (1,5 mii lei), procurarea 
carburanțelor pentru generator (1,3 mii lei), procurarea materialelor de uz gospodăresc 
(0,6 mii lei), procurarea tablei interactivă, calculatoare (68,2 mii lei), procurarea 
mobilei pentru cabinet metodic (45,9 mii lei);

- Gimnaziul „Constantin Stere” s. Javgur, 24,7 mii lei, procurarea unui proiector, 
două uscătoare de mîini, motocoasă (18,9 mii lei), procurarea materialelor de uz 
gospodăresc și rechizitelor de birou (1,8 mii lei), procurarea materialelor de 
construcție (5,4 mii lei) procuraea unui set de 13 bănci, scaune pentru clase primare 
(20,7 mii lei);

- Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, s. Mihailovca, 77,1 mii lei, pentru procurarea 
mobilierului (37,9 mii lei), a rechizitelor de birou (1,9 mii lei), mingi de volei și 
stingătoare antiincendii (9,0 mii lei), cadouri pentru copii de sărbători (5,9 mii lei), 
achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă achitată din 
mijloacele financiare ale angajatorului (6,3 mii lei), procurarea unui laptop (15,0 mii 
lei), achitarea serviciilor de evacuare deșeurilor (0,9 mii lei), servicii bancare (0,2 mii 
lei);

- Gimnaziul Sagaidac, s. Sagaidac, 13,04 mii lei, pentru procurarea materialelor de uz 
gospodăresc și rechizitelor de birou (2,5 mii lei), achitarea serviciilor de formare 
profesională (0,04 mii lei), deplasări de serviciu în interiorul țării (0,5 mii lei), 
procurarea cadourilor de sărbători pentru copii (10,0 mii lei);

- Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 40,6 mii lei, pentru procurarea unui cîntar 
de verificare, psihrometru pentru bucătărie, set de bănci pentru o clasă, 2 dulapuri 
(39,6 mii lei), achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă 
achitată din mijloacele financiare ale angajatorului (1,0 mii lei);

- Gimnaziul „Sergiu Coipan”, s. Selemet, 190,0 mii lei, pentru procurarea unui set de 
bănci reglabile (93,6 mii lei), achitarea serviciilor de apă și canalizare (10,0 mii lei), 
servicii de evacuare a deșeurilor (0,7 mii lei), servicii informaționale (3,7 mii lei), 
formarea profesională (3,0 mii lei), deplasări de serviciu în interiorul țării (0,5 mii lei), 
verificarea cazanelor și controlul antiincendiar (7,0 mii lei), achitarea indemnizației 
pentru incapacitatea temporară de muncă achitată din mijloacele financiare ale 
angajatorului (1,5 mii lei), procurarea unui generator de producere a energiei electrice 
și 1 tablă interactivă (30,0 mii lei), procurarea medicamentelor și materialelor sanitare 
(1,0 mii lei), procurarea materialelor pentru scopuri didactice (10,0 mii lei), materiale 
de uz gospodăresc și rechizite de birou (8,0 mii lei), materiale de construcție (15,0 mii 
lei), procurare apă potabilă, veselă (6,0 mii lei);

-Gimnaziul Grădiște, s. Grădiște, 347,3 mii lei, pentru cheltuieli de personal (16,7 
mii lei), control antiincendiar, reparația și deservirea cazanului (8,4 mii lei), achitarea 
indemnizației la încetarea acțiunii contractului de muncă (8,9 mii lei), procurarea 
pieselor de schimb la motocoasă (0,7 mii lei), procurarea materialelor de uz 
gospodăresc și rechizitelor de birou (23,9 mii lei), combustibilului, carburanților și 
lubrifianților (0,3 mii lei), materialelor de construcție pentru reparații curente (7,3 mii
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Autorizație de modificare a bugetului 1240 
A. Informație generală

Г"" \

Data 30.11.2022

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

Categoria modificării

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

Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare)
R

Redistribuire autorizata de Guvern
G

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget цц
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. Aparatul Președintelui Raionului Cimișlia 14349
2. Direcția Învățămînt General Cimișlia 03985
3. Direcția Învățămînt General Cimișlia (Transport 

școlar)
03985

4. Direcția Învățămînt General Cimișlia (SAP) 14370
5. Direcția Învățămînt General Cimișlia (Tabăra de 

odihnă s. Zloți)
12281

6. Direcția Asistența Socială și Protecție a Familiei 
(Serviciul de asistență socială comunitară)

14467

7. Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia 
(Școala de Arte)

10399

8. Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia 04063
9. Azilul de bătrîni și invalizi din or. Cimișlia 14474
10. Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților 

Cimișlia
15234

11. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or.Cimișlia 14405
12. Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or.Cimișlia 14441
13. LIS Lipoveni, s. Lipoveni 14415
14. Liceul Teoretic Hyperion s. Gura Galbenei 14411
15. Gimnaziul Porumbrei, s. Porumbrei 14418
16. Gimnaziul Hîrtop s. Hîrtop 14420
17. Gimnaziul Batîr s. Batîr 14425
18. Gimnaziul Troițcoe s. Troițcoe 14426
19. Gimnaziul Constantin Stere s. Javgur 14424
20. Gimnaziul „Ștefan cel Mare” s. Mihailovca 14412
21. Gimnaziul Sagaidac, s. Sagaidac 14421
22. Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s.Satul Nou” 14427
23. Gimnaziul „Sergiu Coipan”, s. Selemet 14410
24. Gimnaziul Grădiște, s.Grădiște 14423
25. ȘP-GR Codreni, s. Codreni 15235
26. ȘP-GR „Liuba Dimitriu”, s. Ciucur Mingir 16029

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

Denumirea
Cod Autorități/instituții bugetare (coduri)

14349 03985 03985 14370 12281 14467 10399
1. Resurse

2.Cheltuieli (eco k2)

Cheltuieli de personal 21 -1000 -180200 -500 -100 -428600

Bunuri și servicii 22 +59000 -50000 -3000 -15000 -1500 -1500 +208800

Prestații sociale 27 +1000 -6000 +500 + 100



Alte cheltuieli 28

Mijloace fixe 31 +277193 -3900 +47000

Stocuri de materiale 
circulante 33 +36038 +14800 +2400 -6400 -500 +25000

Semnat:

Șef Direcție Finanțe Olesea RĂCILĂ /

Șef secție elaborarea și administrarea bugetului Veronica RA1LEAN /
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APROB 
le raionului Cimișlia

Mihail OLĂRESCU

Autorizație de modificare a bugetului 1240 /
A. Informație generală (

/
Data 30.11.2022

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 M
Redistribuire autorizata de Org2 i

Cod
Administratorul de buget

Orgi V

Orgii (intermediar)

Org2

1. Aparatul Președintelui Raionului Cimișlia 14349
2. Aparatul Președintelui Raionului Cimișlia (Muzeul de 

Istorie, Etnografie și Artă)
14349

3. Direcția Învățămînt General Cimișlia 03985
4. Direcția Învățămînt General Cimișlia (Transport școlar) 03985
5. Direcția Învățămînt General Cimișlia (SAP) 14370
6. Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia 

(Școala de Arte)
10399

7. Azilul de Bătrîni și invalizi din or. Cimișlia 14474

8. Centrul Raional de Creație a Copiilor și Adolescenților 
Cimișlia

15234

9. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or.Cimișlia 14405
10. LIS Lipoveni, s. Lipoveni 14415
11. Gimnaziul Porumbrei, s. Porumbrei 14418
12. Gimnaziul Hîrtop s. Hîrtop 14420
13. Gimnaziul Batîr s. Batîr 14425
14. Gimnaziul Troițcoe, s. Troițcoe 14426
15. Gimnaziul Sagaidac, s. Sagaidac 14421
16. Gimnaziul Grădiște, s.Grădiște 14423
17. ȘP-GR „Codreni”, s.Codreni 15235

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

Denumirea Cod Autorități/instituții bugetare (coduri)

14349 03985 14370 10399 14474 15234 14405 14415

2.Cheltuieli (eco k4)

Servicii energetice și 

comunale

2221
+900 +33000

-2400

Servicii informaționale
2222 +600 -2482

Servicii de locațiune
2223 -100000

Servicii de transport 2224 +2000

Servicii de reparații curente 2225 +100000 -33000

Formare profesională 2226 -2000 + 1000 + 1500

Deplasări de serviciu 2227 -2100 -1000 +2400





Ia Dispoziția nr.
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APROB
lintele raionului Cimișlia

Mihail OLĂRESCU

Autorizație de modificare a bugetului 1240

A. Informație generală

Data 30.11.2022

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

Categoria modificării

Nivelul modificării / autorul modificării

Autoritățile/instituțiile bugetare participante la modificări

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 V

Orgi

Orgii (intermediar)

Org2

1. Gimnaziul Batîr s. Batir 14425

2. Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, 
s.Lipoveni

14415

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

Denumirea Cod
Autorități/instituții bugetare (coduri)

14425 14415

1. Resurse

2.Cheltuieli (eco k6)

Gaze
222120

Apă și canalizare
222140 -900 -16400

Alte servicii comunale
222190 +900 +16400

Servicii financiare
222970

Servicii neatribuite altor aliniate
222990

Semnat:

OleseaRĂCILÂ /Șef Direcție Finanțe

Șef secție elaborarea și administrarea bugetului Veronica RA1LEAN / t-j . ‘


