REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMISLTA

DECIZIE
din

12 nrai Z0t7

nr.02107

Cu privire la modificarea bugetului
raional aprobat pentru anul 2017

in conformitate cu att.43 din Legea nr. 436-XVI din 2g decem brie
2006 privind

administralia publicd locald' Legea nr.397-XV
din l6 octombrie 2003 privind finan{ele
publice locale, Legeanr. 18t din 2s iulie 2014
finanlelorpublice gi responsabilitd{ii bugetarfiscale, ordinul ministrului finan[elor nr. 208 din 24
decembrie 20i5 privind clasificaJia
bugetard, ordinul rninistrului flnan(elor nr.209 din 24
decembrie 2015 Setul metodologic
privind elaborarea, aprobarea gi moditicarea bugetului, d,ecizia
consiliului raional
nr'08/07din 16 decembrie 2016 cu privire la aprobarea bugetului
raional pe anul 2017 in
lectura a doua 9i in confonlitate cu necesitalile de efectuare
a unor cheltuieli neprevdzute
Consil iul raional Ciuriql ia

DECIDE:

1' A aproba distribuirea soldului bugetar forrnat la 3l decembrie 2016 insumd de
mii lei, inclusiv:
126'0 mii lei, primdriei Ecaterinovca

4439,0

,

pentru acoperirea cheltuielilor creditoare
efectuate pe qcoalI prirnara-gradini[d Ecaterinovca in anul 2016;
38'0 mii lei, IMSP Spitalul raional Cimiqlia, pentru acoperirea cheltuielilor
de
spitalizarc pe rnotive de urgenfe a persoanelor neasigurate din categoriile
social

defavorizate;

1500,0
situat

mii lei, Aparatului preqedintelui, pentru reconstruc{ia etajului II al blocului

pe str.Alexandru cel Bun,133;

398,0

mii lei , Aparatului

preqedintelui, pentru lucrdri de amenaj are a accesului
pietonal spre Muzeul de istorie qi etnografie;
250,0 mii lei, Aparatului preqedintelui, pentru lucrdri de reparafie capital[
a re{elei de
termoficare a cladirii Consiliului raional;
220,0 mii lei, Secfiei culturd, tineret qi sport, pentru lucrdri de reparatie a
acoperigului
la sala f'estiva a scolii de arte din or. Cimiqlia;

60,0 mii lei, Direc{iei asisten{[ sociala gi protecfie a farniliei, pentru organizarea
masurilor de caritate ,.donalii ochelari', pentru
acitarea serviciilor de cazare,
al

imentare,transport

100,0

;

mii lei, GM,,$tefan cel

Mare",s. Mihailovca, pentru reparalia osp6tiriei
(transferate la sfirqitul lunii dece[rbrie 2016 de cdtre Consiliul local Mihailovca);
1250'0 rnii lei - IMSP "Centrul de sdndtate Cirni;lia" pentru contribufia la construc{ia
oMIr Mihailovca cu condi{ia cd vor rlaiparticipa Ei al{i donatori ;

I50,0 mii lei - Direc{iei invd{aminr general Cirniqlia pentru reparalia
curentd a taberei
din s.Zlofi;
137,0 mii lei - subdiviziunilor Consiliului raional pentru
intensitatea muncii
funcfionarilor publ i ci ;
- 210 mii lei intreprinderii Municipale " Servcom" Cimi;lia" pentru achitarea datoriilor
acumulate in anul 2016.
2' A aproba majorarea la partea de venituri gi cheltuieli suma de 1457,55 mii lei,
inclusiv:
1342,5 mii lei, Aparatul preqedintelui, alocalii de la Fondul Ecologic
Nafional in
cadrul proiectului ,,Gestionarea integrutd a deEeurilor menajere solide,,(incdrc6tor
Ilxavator de model JCB3Cx ECO);
108,05 mii lei, Girnnaziul Gradiqte, alocalii de la Fondul pentru Eficienf6
Energetic6;
5,0 mii lei, Centrul raional de Crea{ie pentru copii qi adolscenfi, alocate
de Consiliul
ordEenesc Cimiqlia, pentru desfdqurarea activitd{ii de 50 ani de la
deschidere;
2,0 mii lei, Centrul raional de Crealie pentru copii qi adolscenfi, donafii
acordate de
cdtre agenfii econon-rici din teritoriu, pentru desft;urarea activit6fii de 50
ani de la
deschidere.

3, Adurinistratorii de buget vor asigura:
legalitatea utilizdrii alocaliilor bugetare pi respectarea limitelor aprobate;
dezagregarea bugetului imediat dupd aprobarea prezentei decizii, ce igrplicd
detalierea
alocaliilor, resurselor pinl la cel mai detaliat nivel al clasificafiei bugetare, in sistemul
informalional de management financiar (SIMF).

4.

Se autorizeazd,:

adrninistratorul de buget s[ modifrce planurile de aloca{ii intre diferite nivele ale
clasifica{iei economice (K2) in cadrul aceleiagi funcfii (F1-F3),in cadrul unui subprogram
(P1P2), fbrd majorarea cheltuielilor de personal gi fbrd rnodificarea cheltuielilor pentru
investilii capitale gi a transf-erurilor interbugetare;

autoriEtile bugetare (Orgl qi Orgli) sd modifLce planurile de aloca{ii intre instituliile
subordonate intre nivele K4, in cadrul aceleiagi flunctii (F1-F3) gi aceluiagi subprogram (p1p2),
cu respectarea lirnitei stabilite la nivel de K2. Totodata, autoritatrile bugetare pot rnodifica
resursele colectate intre institu[iile din cadrul aceleiaqi funcfii (Fl-F3), fdrd modifi carea limitei
aprobate;

instituliile bugetare sd rnodifice planurile de aloca{ii intre nivele K6, cu respectarea
limitei stabilite la nivel de K4 al clasiflcafiei econornice de cdtre institu(ia superioard.

5. Controlul asupra executarii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail
pregedintele raionului.

Preqedintele sedin{ei
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