










Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG829/2022
din 30.11.2022

privind repartizarea și modificarea
unor alocații aprobate în Legea bugetului

de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021

Publicat : 30.11.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 384 art. 925 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările
ulterioare, și al art. 3 lit. f) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (Monitorul
Oficial al  Republicii  Moldova, 2021, nr. 315-324, art.  478), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

1. Volumele alocaţiilor aprobate în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.
205/2021 se repartizează către autorități  publice centrale în sumă de 9737,6 mii de lei pentru
asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar și se redistribuie în
sumă de 25 659,2 mii de lei între autoritățile publice centrale și subprogramele unei autorităţi,
conform anexei nr. 1.

2. Se repartizează, din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2022 către bugetele
locale, transferuri cu destinație specială în sumă de 88,0 mii de lei pentru asigurarea prevederilor
cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar, conform anexei nr. 2.

3. Volumul alocaţiilor repartizate bugetelor locale pentru achitarea plății unice cu caracter
excepțional se modifică în conformitate cu anexa nr. 3.

4.  Prezenta  hotărâre  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în  Monitorul  Oficial  al  Republicii
Moldova.

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Nr. 829. Chişinău, 30 noiembrie 2022.

anexa nr.1

anexa nr.2

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/mo384md/an_1_829md.doc
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/mo384md/an_2_829md.doc


anexa nr.3

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/mo384md/an_3_829md.doc


REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educafiei' C

Direcfia invifimint Gen

nstitufia Publici Liceul internat c

imiglia,_; Tel.ifax 0-241-1 l-234

COORDONAT:
gef al ltC Cimiqlia
,t ), 2022

Surdu Vasile
Citre Preqedintele raionului

D-nului Mihai Olirescu

DEME,RS

Prin prezenta Administralia IP LIS Lipoveni, in conformitate cu prevederile

Legii 39712003 Privind finalele publice locale, solicitd de a modifica planullapartea

venituri cheltuieli dupd cum urmeazS:

De la venituri ECo 142320 -18500 lei De la cheltuieli ECo 222t2Q

18500 lei in anul 2022 a fost incheiat contractul de comodat , PLATA PENTRU

SERVICII DE IXCATZIRE CU GAZE NATURALE GRADINITA DE COPII

LIPOVENI, A PRIMARIEI COMLNEI LIPOVENI.DAT iN TOAMNA ANUIUi

2122,Primaria comunei Lipoveni, a divizat, a instalat contor qi cazan propriu de

incdlzirega urmare contractul din lipsa necesitdlii serviciilor, a fost reziliat.Pe viitor

nu e necesar de aceste servicii.

Director al IP LIS Lipoveni B0rsa Grigore



REPUBLICA MOLDOVA
coNsrr,rul, RAroNar cim$tu

Direcfia invdtrEmint General eimiglia

MD-4101, or,Cimiglia, str.M.Viteaz ut,44.Tet,/fax +323 241 22748
]vwW.,rai.o.+ clmj.slig. mg e- m a it I d eitqp i rTistj q @,q,r+a,if . c om

^ nr. 2ll /01- 31 din 11,11,2022
\

Pregedintelui raionului Cimiqlia

Domn ului MIHAIL Ollrescu

. DEMERS

irecfia invatramdnt General Cimiglia, av6nd Ia bazdt Ordinul
nr.209r2015 cu privire la aprobarea Seturui metodologic privind
modificarea bugetului, Solicitim modificarea planului conform
tului, dupd cum urneaz4: ,

,' 
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la Serviciul de asistenfi psihopedagogici

- ta Aparatul direcfiei

Eco 31112Q (+ 53400 lei) -plu reparalii capitare a a sdlii festive.

$ef, Direcfia invdf[mAnt General Cimirlia
Xlyl Surdu Vasite

ff;: l;11;,J*'u'
Loca

Ex. Ecalerina Cujba

Tel.024 t2 I0l 8
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p"i,ut'Piqlci*iqtia\No\"S Akg"*A{-o-2z*.$; Surdu Vasile
Preqedintelui Raionului Cimiqlia\ !\ r. \ .r I ttnuril

t\ $J \ d-lMihailolirescu
\) ir" $ nr 10 din29.11.2022ix\! - rrr

\N*'"""'.'t 
,$\ DEMERS

,0.\ N

\N prin prezenta Administralia Institutia public ,-t')n 
conformitate cu prevederile Legii 39712003 Privind finalele publice locale qi in

conformitate cu Hotdrirea nr. 6 din29.11.2022-a Consiliului de Administralie

a Ip Gimnaziul Ialpujeni , rolirita de a modifica planullapartea cheltuieli dup6

cum urmeaza:

Transferul

de la contul

Zt t tS0( Remunerar

la contul 312120 (reparalii capit ale construcliilor specipl,e )suma 30000 lei ,

pentru repara\ia cazarrulttila cazangeria cu gaze

ia contul 3 18 1 10 (alte mijloace fixe)suma 200001ei pentru procurarea

literaturii artistice pentru elevi

la contul 314110(procurarea maqinilor gi utilajelor) suma 10000 lei

procurarea unui Proiector.
ia contul 336110(proc.mater.de uz gosp.qirechizite de birou) suma 3000lei

pentru procurare arechizitelor de birou qi materiale de uz gospoddresc.

Anexa: Hotdrirea Consiliului de Administralie nr. 6-din D=112022.-

Marin Galina

:j_Ij_*:a'. i "-':::i.'-"',.:, :,.-.-_.* 4

elat7Director al IPGi
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{probat prin ordinul Minjstrului
Finantelor al RepubJlcii Moldova

nr 

-_ 

dtn
Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice

la situatia din 14.12.2022 DFCM-SEF # Sef
Data doc 1 4 t2 2022; O7 :35

Buget 1240 Consitiut Raional Cimislia
cu 4DS

Mioistrul Fiamtelor al Republicii Moldova /
Conducatorul autoritalii publice

Diretorul Directiei Generala Sinteza Bugetara /
Sefu I Directiei economico-fi nmciqe

Direotorul Trezoreriei de Stat/ Cont&bil-Sef

Exgcutor

(nM€le si prahele)

(n@cle si Pr@m€le)

(nmele si pmMele)

(lLmele si prf,hele)

(smatua)

(semsua)

(smstua)


