
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
PROIECT 

                            D E C I Z I E  Nr. ___  /___             

din ___ __________  2023                                 

 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat 

 pentru anul 2023 

 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;  

- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;   

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 208/2015 privind clasificaţia bugetară;  

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;  

- Decizia consiliului raional nr. 07/01 din 02 decembrie 2022 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua; 

Întru gestionarea optimă a resurselor bugetare conform obiectivelor entităților 

finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimişlia 

 

D E C I D E: 
  

1. Se aprobă majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli, în sumă de 262,0 

mii lei, după cum urmează: 
- 56,0 mii lei, Gimnaziului Porumbrei, s. Porumbrei, servicii cu plată (plată 

părintească) pentru alimentarea elevilor din clasele a V-IX; 

- 50,0 mii lei, Gimnaziului Batîr, s. Batîr, pentru alimentarea elevilor din clasele a 

V-IX, alocate de către Consiliul sătesc Batîr; 

- 6,0 mii lei, Direcției Învățămînt General, mijloace transferate de cadrele 

didactice din raion pentru obținerea certificatelor de grad didactic, direcționate 

către Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicații în Educație; 

- 150,0 mii lei, donații voluntare pentru cheltuieli curente, de la ONG Helvetas 

Moldova, suport unic pentru perioada rece a anului 2022-2023, instituțiilor de 

învățământ: IP Gimnaziu Batîr, s. Batîr, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, s. 

Ialpujeni, IP Gimnaziul „Al. Puskin”, or. Cimișlia, a câte 50,0 mii lei fiecare. 

2. Se modifică Anexa nr. 5 „Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra 

plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional Cimişlia” la 

Decizia consiliului raional nr. 07/01 din 02 decembrie 2022 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua, cu modificările ulterioare, după 

cum urmează:  

- la poziția 46, cifrele „778,78” și „83,25” se substituie, respectiv, cu cifrele 

„845,0” și „92,0” („Serviciul de îngrijire socială la domiciliu – deservirea 

bătrânilor cu plată”). 

https://e-docplat.mf.gov.md/document/11829060/preview


3. Conducătoriii subdiviziunilor/instituţiilor bugetare din subordinea consiliului 

raional vor asigura: 

- legalitatea utilizării resurselor publice în mod econom, eficient şi eficace, în 

concordanţă cu principiile bunei guvernări şi respectarea limitelor 

aprobate/rectificate; 

- repartizarea limitelor de alocații bugetare imediat după aprobarea prezentei decizii, 

până la cel mai detaliat nivel al clasificaţiei bugetare, în sistemul informaţional de 

management financiar (SIMF); 

- prezentarea în termene proxime, după primirea mijloacelor financiare din contul 

bugetului raional, a confirmării utilizării mijloacelor conform destinației, cu 

prezentarea documentelor justificative. 

4. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua remanierile în bugetul raional conform 

prevederilor prezentei decizii. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail OLĂRESCU, 

președintele raionului Cimișlia. 

6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Direcției Învățământ General Cimișlia; 

- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia; 

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md. 
 

 

Preşedintele şedinţei       
 

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   
 

Coordonat:         

Președinte al raionului         Mihail Olărescu 

Avizat:          

Secretarul consiliului         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică       Mariana Vasluian 

Șef, Secția Juridică        Ghenadie Grosu 

Proiect elaborat de:        

Șef, Direcție Finanțe Cimișlia         Olesea Răcilă  

  

Digitally signed by Răcilă Olesea
Date: 2023.01.25 15:59:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://www.raioncimislia.md/


 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2023 
 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2023 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de decizie este elaborat de către Direcția Finanțe. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului dat de decizie sunt demersurile 

înaintate de către instituțiile bugetare, precum și alocările de mijloace financiare de către 

Consiliile locale pentru instituțiile bugetare, după cum urmează: 

- GM Porumbrei a înaintat demers privind majorarea bugetului în sumă de 56,0 mii 

lei, destinate pentru alimentarea elevilor din clasele a V-IX-a (la solicitarea 

părinților); 

- Prin decizia Consiliului local Batîr au fost alocate 50,0 mii lei GM Batîr, s. Batîr, 

pentru alimentarea elevilor din clasele a V-IX-a; 

- Demersul Direcției Învățămînt General, privind majorarea bugetului în sumă de 6,0 

mii lei, mijloace transferate de cadrele didactice din raion pentru obținerea 

certificatelor de grad didactic, direcționate către Centrul Tehnologii Informaționale 

și Comunicații în Educație; 

- În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 948/2020 din 22.12.2020 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu, anual, prestatorii de servicii calculează costul Serviciului pentru un 

beneficiar lunar sau costul unei vizite. Ținând cont de faptul că salariile au fost 

majorate în sectorul bugetar (sporul lunar în mărime fixă în sumă de 1300,0 lei), 

deci și cheltuielile în sine s-au majorat, apare necesitatea de a actualiza costul 

serviciilor (aprobat 2023  - 778,78 lei /pe lună, 83,25 lei/pe vizită, propus spre 

actualizare – 845,0 lei /pe lună, 92,0 lei/pe vizită ). 

- Demersurile instituțiilor de învățământ privind obținerea unui ajutor umanitar de 

la ONG Helvetas Moldova, suport unic pentru perioada rece a anului 2022-2023, 

după cum urmează: IP Gimnaziu Batîr, s. Batîr, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, 

s. Ialpujeni, IP Gimnaziul „Al. Puskin”, or. Cimișlia, a câte 50,0 mii lei fiecare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de decizie nu conține careva norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul de decizie constă în majorarea bugetului la partea de cheltuieli cu 262,0 mii lei, 

destinate pentru instituțile bugetare.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului raional 

pentru anul 2023 și toate modificările corespund cu prevederile Legii nr. 397/2003 privind 

https://e-docplat.mf.gov.md/document/11829060/preview
https://e-docplat.mf.gov.md/document/11829060/preview


finanţele publice locale, Legii nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale. 

7. Constatările expertizei juridice 

Categoria actului propus este Decizia Consiliului  raional, ceea ce corespunde prevederilor 

art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul proiect de 

decizie prevede executarea art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, art. 9, art. 24 și art. 25 din Legea nr. 181/2014 finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale și art. 13, art. 28  din Legea nr. 397/2003 privind 

finanțele publice locale. Proiectul este în concordanță cu legislația sus menționată, 

structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. Examinarea și 

aprobarea proiectului în cauză este de competența Consiliului raional și are suport juridic 

pozitiv. 

8. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a 

Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunțul cu privire la 

consultări publice și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare sînt plasate pe 

pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea – 

Transparența decizională/ Proiecte de decizii. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Şef Direcţie Finanţe        Olesea Răcilă 

 

http://www.raioncimislia.md/


REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

INSTITUTIA PUBLICA 6IMNAZIUL o,Alexandr PU$KIN"

@, str. Decebal, 1. Tel./fax +373 24122146

www. scoala.rusa@ gmail.com

Nr. 3 din 19.01 .2023

DEMERS

prin prezenta administralia IP GM "Alexandr Puqkin" or. Cimiqlia , solicitd de a

modifica planul laparteade venituri qi cheltuieli, in legSfix"acu donalii voluntare

pentru cheltuieli curente din surse externe din partea ONG Helvetas Moldova, in

unna indeplinirii chestionarului, pentru a beneficia de un suport unic pentru

perioada rece a anului 2022-2023 in valoare de 50000 lei dupa cum urmeaz6:

laparteade venituri ECO 144114+50000'00 lei'

cheltuieli ECO 222120+ 50000.00 lei.

Carauq Ion

PRE $EDINTE LUI RAIOINTILUI
CIMI$LIA Dlui Mihail Olirescu

$EFULIT 
prnpcTIEI INVATAMANT

GENERAL CIMI$LIA
Dlui Surdu Vasilie



RIIPURLICA MOLDOVA
c oNs IL r uL RAr oNI;; ;iMr$r,rA

l*,*'N

Direcfia inviflmint General Cimiglia
MD-4 1 0 l, or, Ci mi gli a, str.M. Viteaz ur, OO,r rr;AA;rvww.rajoncimislia.md 
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I5/0I-3I ctin 18.0I.2023

Pregedintelui
f)omnului

raionului Cirnistia
MIHAIL Olirescu

DEMERS

Prin prezentur, Directria invaqam'nt Generar cinriqria.
Administrafia Direc{iei, la partea de 
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solicitd majorarea planLrlui Ia

in sumd de 6000 iei , sr,rmd

VASILE Surclu
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Ex.Ecaterina Culba
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J

Tef./fax 024179532

e-mail: ialpujeni@mail. ru

PRBSBDINTELUI RAIONU I,UI
CIMISLIA Dlui Mihail Otarescu

SEFULUI DTRECTITI iNVal,.rrvraNr
GENERAL CIMISLIA

Dlui Surdu Vasilie
Nr. 0l din 20 ianuarie 2023

DEMERS

Prin prezenta administrafia IP GM Ialpujeni din s. Ialpujeni r-nul Cimi;lia , soliciti de

a modifica planul la partea de veninlri si cheltuieli, in legafura cu alocarea a;utorului umanitar
din partea ONG Helvetas Moldova, in urma indeplinirii chestionarului pentr-u a beneficia de

un suport unic pentru perioada rece a anului 2022-2023 in valoare de 50000 lei dupa cum

urmeaza:

la partea de veniruri ECOI44ll4 +50000.0 lei

Cheltuieli ECO 222t20 + 50000.0 lei

RXPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educafiei $i Cercetirii

Direcfia tnvi{imffnt ieneral Cimiqlia
Institufia Publici Gimnaziul Ialpujeni

Digitally signed by Marin Galina

Marin G atin a Rlj!;ilii;?jjlJ HljJ,,:*
Location: Moldo-va -

q';,73utr;..
ii!n1v5;11t ' _..

Director.

R.€PUBLICA $x'OLDOVA

cot{stlnlL FAti}ijs.l. cll"'ll$LlA

Gllb: /! tl ,{.#;!i



DBCTZIE
a Consiliului sitesc Batir

din 16 ianuarie 2023 Nr. 1/6

[Cu privire la redistribuirea mijloacelor
financiare din soldul disponibil al bugetului
local pentru anul 20231 

,

in temeiul art.14 al. (2), art.8lal Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administralia publicd local6, in conformitate cu prevederile art.27 din

Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 privind finan{ele publice

locale, Legii privind finanlele publice locale qi responsabilitdlii bugetar-fiscale

nr.181 din 25,07.2014, lin6nd cont de necesitatea modificdrii in bugetul satului

aprobat pentru anul 2023, exprimate prin redistribuirea soldului disponibil

inregistrat in rezultatul incheierii procesului bugetar, in scopul utilizdrii qi

asigur6rii fondurilor publice in mod legal, transparent, economic, avizul comisiei

consultative de specialitate, Consiliul sStesc DECIDE:

1. Se stabilegte soldul mijloacelor financiare la situatia 01.01 .2023 in sumd

totaid de 821 200,00 lei.

2, Se repartizeazd soldul disponibil al bugetului local format la situalia din

01.01 .2023 in sumi de 821 200,00 lei in ordine conform anexei parte integratd

aprezentei decizii.

3. Contabilul-qef al primdriei, dna. Claudia Ivanschi va efectua modificdrile

necesare in bugetul local al primdriei pentru anul2023.

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul sdtesc Batir
Raionul Cimiqlia
PRIMARIA
Tel. 59-642 Fax 59-236

4. Controlul asupra prezentei

consultative de specialitate

PE CTIYE JII,IKA MO JIAO BA
Cerscxurfi Coser Ea'rntp

9uuuru.nufi cKoro pal4oHa

TIPI4M3P14-fl

Ten 59. 642 @axc 59.236

decizii se pune in sarcina primarului gi comisiei

pentru activitdli economico-financiare qi social-

kMihail Sofronovici

ffi
culturale.

Valeria Spinu



Secretarul Consiliului Valeria Spinu

Consiliul raional
Cimiqlia
(Gimnaziul Batir)

Alocarea mij loacelor fi nanciare
pentru alimentarea elevilor, clasele
v-Ix

ECO 2931tt 50 000

Donatori Cheltuieli neatribuite la alte alineate ECO 222990 5 000

Total 821 200 lei



RBPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educa{iei qi Cercetirii

Direcfia invlfimint General Cimiqlia
Institufia Publici Gimnaziul Batir

Tel./fax 024159343
e-mail: gimnaziul.batir@gmail.com

PRESEDINTELUI RAIOI\ULTI
CIMISLIA Dlui Mihail Olarescu

SEFULTI DTRECTTU irWAlArUANr
GENERAL CIMISLIA

Dlui Surdu Vasilie

DEMERS

Prin prezenta administra{ia IP GM Batir din s. Batir r-nul Cimiqlia , soliciti de a

modifica planul la partea de venituri si cheltuieli, in legatura cu alocarea ajutorului umanitar

din partea ONG Helvetas Moldova, in urma indeplinirii chestionarului pentru a beneficia de

un zuport unic pentru perioada rece a anului 2022-2023 in valoare de 50000 lei dupa cum

ulme:lzl:

la partea de venituri ECOl44ll4 +50000.0 lei

cheltuieli ECo 222120 + 50000.0 lei

RI?T'U.TCA MOLT}OVA

HITmIrlA PUBLICA
GIIINAZIL}L BAT1R

808 1Gt2tr6at037s
r , 3 . 8 I r l F , R + l l f l - q M F u A
Unz-L



REPUBLICA MOLDOVA                                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

   RAIONUL CIMIŞLIA                                                               ЧИМИШЛИЙСКИЙ РАЙОН 

INSTITUŢIA PUBLICĂ                                               ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

        GIMNAZIUL                                                                                   ГИМНАЗИЙ 

       PORUMBREI                                                                                  ПОРУМБРЕЙ 

_____________________________________________________________________________ 

MD 4126, com. Porumbrei. Tel. 241 76 2 43, fax  241 76 2 43 

e-mail: gporumbrei@yahoo.com 

 

Nr. 1 

din 16 ianuarie 2023 

 

 

Consiliul Raional Cimișlia 

Direcția Învățământ General Cimișlia 

Direcția Finanțe Cimișlia 

 

D E M E R S 

 

 Prin prezenta, Instiituția Publică Gimnaziul Porumbrei, Solicită aprobarea 

resurselor colectate, pentru anul 2023, în sumă de 56,0 mii lei, pentru alimentarea 

elevilor din clasele V-IX-a, de la 01 ianuarie 2023.  

 

 Se anexează: 

- Calcule adiționale; 

- Extras din Procesul-verbal al Ședinței Comitetului părintesc; 

- Extras din Procesul-verbal al Ședinței Consiliului de Administrație. 

 

 

 

 

 

Director         Stoica Ioana 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Stoica Ioana
Date: 2023.01.16 11:28:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.7

la ReguIamentul Serviciului

de ingrijire sосiаlё la domiciliu

MODUL DE DETERMlNARE А COSTULUl

PENTRU SERVlclUL DE TNGRlJlRE SoclALA LA DoMlclLlU coNTRA PLATA

iп апul 2023, conform HG пr. 948 din 22 decembrie 202О
pentru calcularea costului prestйrii serviciului pentru чп beneficiar lunar se арliсЁ formula:

Cb.l = Ccr+Uzura
Nr.Ьеп.ап t2l

unde:

С b.l- costul prestariiServiciului pentru un beneficiar lunar;
С сr - cheltuie|ile curente planificate din contul bugetului aprobat pentru anul bugetar;
Uzura - uzura mijloacelor fixe саlсulаtё pentru anul precedent;
Nr. Ьеп.ап - пumЁru| beneficiarilor ре anul precedent;
12 1-12 luni.

С b.l = 2536100 + 321,10 845 lei
250 12l

Pentru саIсulаrеа costului рrеstЁrii Serviciului pentru о vizitё se арliсё formula:

Cviz =

unde:

С viz - costul рrеstёrii Serviciului pentru о vizitё;
С сr- cheltuielile curente planificate din contul bugetului арrоЬаt pentru anul bugetar;
Uzura - uzura mijloacelor fixe саlсulаtё pentru anul precedent;
Nr. viz.an - numёrulvizitelor efectuate iп anul precedent.

С rriz =
2536100 +-321,10 '=92 lei
275з2

ýeful DASPF Ci

Contabil 9ef

С сr.+ Uzura
Nr. r"iz.an

03.01.2023 14:36

V. lurcan

Sef
Подсветить

Sef
Подсветить


