
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

------------------------------------------------
PROIECT

DECLZIE Nr. / M/ 
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 administrația publică locală;
- Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea și 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 Cimișlia

DECIDE:

1. Se aprobă majorarea bugetuliii 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, direcționale 
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. 
lalpujeni, 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 instituțiile publice finanțate de la bugetul raional Cimișlia” la 
Decizia consiliului raional nr. 07/01 din 02 decembrie 2022 cu privire la aprobarea 
bugetului raional pentru anul 20$3 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”).



3. Conducătorii! subdiviziuni lor/instituțiilor bugetare din subordinea consiliului 
raional vor asigura:

- legalitatea utilizării resurselor publice în mod econom, eficient și eficace, în 
concordanță cu principliile bunei guvernări și respectarea limitelor 
aprobate/rectificate;

- repartizarea limitelor de alocații bugetare imediat după aprobarea prezentei decizii, 
până la cel mai detaliat nivel al clasificației bugetare, în sistemul informațional 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 ju stificative.

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

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail OLĂRESCU, 
președintele raionului Cimiș ia.

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

- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Direcției învățământ Genera Cimișlia;
- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia

www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

Contrasemnează: 
Secretarul consiliului

Coordonat:

Președinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Secția Juridică

Proiect elaborat de:

Șef, Direcție Finanțe Cimișlia

Gheorghe Netedu

// ( Mihail Olărescu
1 /
1 /

Gheorghe Netedu

1 ^ar'ana ^as^u’an

Ghenadie Grosu

Olesea Racilă

http://www.raioncimislia.md


NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie nr. P/Z 4ffidin P5 . feC- 2023

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2023

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie este elaborat de către Direcția Finanțe.__________________________
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile 
urmărite

Condițiile 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 
si Comunicații în Educație;

- In 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. lalpujeni, 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 legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul de decizie nu conține careva norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene._____________________________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea 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



finanțele 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 și consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a 
Legii nr. 239/2008 privind transparența 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.

Șef Direcție Finanțe Olesea Răcilă

http://www.raioncimislia.md


REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMIȘLIA 

INSTITUȚIA PUBLICĂ
GIMNAZIUL

PORUMBREI

PECIiyEJIHKA MOJIJțOBA
HnMUIUJIKHCKHK PAHOH

TOCyjIAPCTBEHHOE yqPE^KflEHHE
EWMHA3IIW

nopyMEPEiî

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 Cimislia f
Direcția învățământ General Cimislia

Direcția Finanțe Cimislia

DEMERS

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

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

mailto:gporumbrei@yahoo.com


REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educației și Cercetării 

Direcția învățământ General Cimișlia 
Instituția Publică Gimnaziul lalpujeni

Tel./fax 024179532
e-mail: ialpujeni@mail.ru

PRESEDINTELUI RAION UI. UI 
CIMIȘLIA Dlui Mihail Olărescu 

ȘEFULUI DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT 
GENERAL CIMIȘLIA

Dlui Surdu Vasilie
Nr. 01 din 20 ianuarie 2023

DEMERS

Prin prezenta administrația IP GM lalpujeni din s. lalpujeni r-nul Cimișlia , solicită de 

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

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

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

la partea devenituri ECO144I14 +50000.0 lei

Cheltuieli ECO 222120 + 50000.0 lei

Director. Marin Ga lin a
Digitally signed by Marin Galiria
Date: 2023.01.20 11:32:57 EET
Reason: MoIdSign Signature 
Location: Moldova

....C <...... 200^!

mailto:ialpujeni@mail.ru


REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „Alexandr PUȘKIN”

MD-4101, or. Cimișlia, str. Decebal, 1. Tel./fax +373 24122146
www.scoala.rusa@gmail.com

Nr. 3 din 19.01.2023 PREȘEDINTELUI RAI0INULU1 
CIMIȘLI A Dlui Mihail Olarescu

ȘEFULUI DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT
GENERAL CIMIȘLIA 

Dlui Surdu Vasilie

DEMERS

Prin prezenta administrația IP GM “Alexandr Pușkin” or. Cimișlia , solicită de a 
modifica planul la partea de venituri și cheltuieli, in legătura cu donații voluntare 
pentru cheltuieli curente din surse externe din partea ONG Helvetas Moldova, in 
urma Îndeplinirii chestionarului, pentru a beneficia de un suport unic pentru 
perioada rece a anului 2022-2023 in valoare de 50000 lei după cum urmează: 
la partea de venituri ECO 144114 +50000.00 lei. 
cheltuieli ECO 222120+ 50000.00 lei.

■ector ‘ Cărăuș Ion

mailto:ww.scoala.rusa@gmail.com


REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educației și Cercetării 

Direcția învățământ General Cimișlia 
Instituția Publică Gimnaziul Batîr

Tel./fax 024159343
e-mail: gîmnaziul.batiriagmail.com

PREȘEDINTELUI RAIONULUI 
CIMIȘLIA Dlui Mihail Olarescu 

ȘEFULUI DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT 
GENERAL CIMIȘLIA 

Dlui Surdu Vasilie

DEMERS

Prin prezenta administrația IP GM Batîr din s. Batîr r-nul Cimișlia , solicită de a 

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

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

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

urmeaza:

la partea devenituri ECO 144114 +50000.0 lei

g%25c3%25aemnaziul.batiriagmail.com


REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul sătesc Batîr

Raionul Ci-mglia
PRIMĂRIA
Tel. 59-642 Fax 59-236

PECnyȘJIKKA MOJWOBA
CejibCKHH Cobct Earwp 
'■IhmhiiuimHCKoro pauoiia
IIPKMOM
Ten 59. 642 Oaxc 59.236

DECIZIE
a Consiliului sătesc Batîr

din 16 ianuarie 2023 Nr. 1/6

[Cu privire la redistribuirea mijloacelor 
financiare din soldul disponibil al bugetului 
local pentru anul 2023J

în temeiul art. 14 al. (2), art.81al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală, în conformitate cu prevederile art.27 din 
Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice 
locale, Legii privind finanțele publice locale și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014, ținând cont de necesitatea modificării în bugetul satului 
aprobat pentru anul 2023, exprimate prin redistribuirea soldului disponibil 
înregistrat în rezultatul încheierii procesului bugetar, în scopul utilizării și 
asigurării fondurilor publice în mod legal, transparent, economic, avizul comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul sătesc DECIDE:

1. Se stabilește soldul mijloacelor financiare la situația 01.01.2023 în sumă
totală de 821 200,00 lei.

2. Se repartizează soldul disponibil al bugetului local format la situația din 
01.01.2023 în sumă de 821 200,00 lei în ordine conform anexei parte integrată 

a prezentei decizii.

3. Contabilul-șef al primăriei, dna. Claudia Ivanschi va efectua modificările
necesare în bugetul focal al primăriei pentru anul 2023.

4. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina primarului și comisiei 
consultative de specialitate pentru activități economico-financiare și social- 
culturale.

Președintele ședinței m. 41 Mihail Sofronovici

Valeria Spînu
Contrasemnează

\ L -'A “ a ’

Secretarul Consiliului •
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

Direcția Invățămînt General Cimișlia

MD-4101, or.Cimișlia, str.M.Viteazul, 44.Tel./fax +373 241 22748 
www.raioncimislia.md e-mail: dgitscimislia@gmail.com

nr. 15/01-31 din 18.01.2023

Președintelui raionului Cimișlia
Domnului MIHAIL Olărescu

DEMERS

Prin prezentul, Direcția învățământ General Cimișlia. solicită majorarea planului la 

Administrația Direcției, la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 6000 lei, sumă 

destinată pentru achitarea certificatelor de grad.

Șef, direcție Digitally signed by Surdu Vasile 
Date: 2023.01.18 15:43:29 EET 
Reason: MoldSign Signatura 
Location: Moldova

VASILE Surdu

REPUBLICĂ MOLDOVA .
CONV.-.'L t ,1 ;:!AL C4M1ȘLIA |

DltGC'pA FÎ-MÂrlȚE

Ex.Ecaterina Cujba l?/?1 ' o' . ■ >

Tel.2-10-18 1

Intrare nr. ____
J2L._ ț?i.__

------

http://www.raioncimislia.md
mailto:dgitscimislia@gmail.com


Anexa nr.7 
la Regulamentul Serviciului 

de îngrijire socială la domiciliu

MODUL DE DETERMINARE A COSTULUI 

PENTRU SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU CONTRA PLATĂ 

în anul 2023, conform HG nr. 948 din 22 decembrie 2020

Pentru calcularea costului prestării Serviciului pentru un beneficiar lunar se aplică formula:

C b.l = Cer + Uzura_______________________________________
Nr.ben.an 121 

unde: 
C b.l - costul prestării Serviciului pentru un beneficiar lunar;
C cr - cheltuielile curente planificate din contul bugetului aprobat pentru anul bugetar; 
Uzura - uzura mijloacelor fixe calculată pentru anul precedent;
Nr. ben.an - numărul beneficiarilor pe anul precedent; 
12 1-12 luni.

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

Pentru calcularea costului prestării Serviciului pentru o vizită se aplică formula:

C viz C cr + Uzura
Nr. viz.an

unde:
C viz - costul prestării Serviciului pentru o vizită;
C cr- cheltuielile curente planificate din contul bugetului aprobat pentru anul bugetar;
Uzura - uzura mijloacelor fixe calculată pentru anul precedent;
Nr. viz.an - numărul vizitelor efectuate în anul precedent.

=92 lei

03.01.2023 14:36


