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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA
PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA

DISPOZIŢIE
din JH.

Jj O

nr.

-d

Cu privire la redistribuirea
alocaţiilor aprobate pe anul 2020
în temeiul art. 53, 54 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, cap. X
pct. 10.4 din Setul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din
24.12.2015, preşedintele raionului
DISPUN:
1. A redistribui alocaţiile bugetare între diferite nivele ale clasificaţie după cum
urmează:
- Aparatul preşedintelui, 34,3 mii lei, pentru procurarae procurarea mobilierului
pentru Arhiva raională;
- Direcţia finanţe, 8,0 mii lei, plata pentru serviciile de arhivă;
- Direcţia învăţămînt general, 177,5 mii lei, Tabăra de odinhă „Izvoraş” s. Zloţi,
pentru procurarea inventarului moale (7,5 mii lei), procurarea termometrelor noncontact cu infraroşu (21,0 mii lei), procurarea dezinfectanţilor (15,0 mii lei) şi
efectuarea reparaţiei curente a birourilor la Serviciul de asistenţă psihopedagogică
(134,0 mii lei);
- Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, 45,4 mii lei, pentru procurarea
şi instalarea camerelor de supraveghere video şi a unui climatizator;
- Secţia cultură, tineret şi sport, 30,5 mii lei, pentru procurarea mărfurilor de uz
gospodăresc pentru Orchestra "Fanfara" Cimişlia (3,7 mii lei), Orchestra de
muzică populară "Rapsozii" Cimişlia (0,7 mii lei) şi Şcoala de arte Cimişlia (5,7
mii lei), procurarea tehnicii de calcul şi a instrumentelor muzicale pentru Formaţia
folclorică "Busuioc moldovenesc" Ialpujeni (11,1 mii lei), procurarea pieselor de
schimb la instrumentele muzicale pentru Şcoala de arte Cimişlia (7,8 mii lei) şi
procurarea unui termometru infraroşu non-contact (1,5 mii lei);
- Liceul teoretic „Ion Creangă” Cimişlia, 76,84 mii lei, pentru procurarea
mobilierului şcolar, lămpilor bactericide, dezinfectanţilor, efectuarea reparaţiei
pardoselei în clasa de dans şi plata pentru conectarea la internet;
- Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Cimişlia, 414,65 mii lei, pentru procurarea
panourilor electrice, dezinfectanţilor, medicamnetelor şi procurarea senzorilor
digitali şi a unei table interactive;
- Liceul teoretic „Hyperion” Gura Galbenei, 57,2 mii lei, pentru procurarea
tehnicii de calcul (11 computere);
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3.
4.

Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, 74,5 mii lei, pentru procurarea
materialelor de construcţie, achitarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului de
gaz în cazangerie, procurarea materialelor necesare pentru noul an şcolar;
Gimnaziul Troiţcoe, 26,5 mii lei, procurarea mobilierului pentru cabinetul
medical, lampei bactericide, dezinfectanţilor;
Centrul raional de creaţie al copiilor şi adolescenţilor Cimişlia, 4,6 mii lei,
pentru procurarea dezinfectanţilor, mănuşilor medicinale şi a unui termometru
non-contact cu infraroşu, achitarea taxei pentru folosirea drumurilor pentru
unitatea de transport avută în gestiune;
Gimnaziul Cenac, 22,2 mii lei, pentru procurarea mobilierului şcolar şi
procurarea dezinfectanţilor;
Gimnaziul Porumbrei, 17,97 mii Iei, pentru procurarea materialelor de
construcţie, procurarea medicamentelor şi dezinfectanţilor, plata pentru serviciile
informaţionale şi procurarea unui uscător pentru mîini;
Şcoala primară-grădiniţă „Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir, 3,3 mii lei, pentru
plata serviciilor medicale, procurarea unei pompe şi plata pentru serviciile
informaţionale;
Gimnaziul „Sergiu Coipan” Selemet, 33,0 mii lei, pentru procurarea
materialelor de construcţie si a tehnicii de calcul;
Gimnaziul Javgur, 18,5 mii Iei, pentru procurarea dezinfectanţilor, măştilor
medicinale şi a tehnicii de calcul (2 computere);
Gimnaziul „Tudor Strişcă” Satul Nou, 4,2 mii lei, pentru procurarea
dezinfectanţilor şi a unui termometru non-contact infraroşu, reparaţia tehnicii de
calcul;
Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Mihailovca, 41,1 mii lei, pentru procurarea
dezinfectanţilor, a 2 termometru non-contact infraroşu si a tehnicii de calcul si de
birou;
Gimnaziul Grădişte, 37,8 mii lei, pentru procurarea dezinfectanţilor, a tehnicii de
calcul şi de birou, plata pentru formarea profesională;
Şcoala primară-grădiniţă Codreni, 7,1 mii Iei, pentru procurarea tehnicii de
calcul şi veselei pentru bucătărie;
Redistribuirile alocaţiilor la nivel de clasificaţie bugetară se prezinţă în anexele la
prezenta dispoziţie, parte componentă a acesteia.
Direcţia finanţe v-a redistribui alocaţiile conform autorizaţiei de modificare a
bugetului.
Controlul privind executarea prezentei dispoziţii se atribuie şefului direcţie
finanţe.
Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă prin publicare în Registrul de Stat al
Actelor Locale şi pe pagina oficială a Consiliului raional Cimişlia
www.raioncimislia.md.
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5.

Preşedintele raionului Cimişlia

Mihail OLĂRESCU

APROB
Preşedintele raionului Cimişli
_____ Mihail OLĂRESC1
Autorizaţie de modificare a bugetului 1240
A. Informaţie generală
31.08.2020

Data

13

Numărul
Sursa (S2)

22

(se indică nivelul de buget)
Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare)

Categoria
modificării

R

Redistribuire autorizata de Guvern
G
Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget

AB

Redistribuiri cu destinaţie speciala

S

Redistribuire autorizata de Orgi

M

Redistribuire autorizata de Org2

1
Cod

Administratorul de buget
Nivelul
modificării /
autorul
modificării

V

Orgi
Org 1i (intermediar)
Org2
1.

Aparatul preşedintelui

14349

2.

Direcţia finanţe

14356

3.

Direcţia învăţămînt general

03985

4.

Direcţia învăţămînt general, Serviciul de asistenţă
psihopedagogică

14370

5.

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

14446

6.

Secţia cultură, tineret şi sport, Orchestra "Fanfara" Cimişlia

09510

7.

Secţia cultură, tineret şi sport. Formaţia folclorică "Busuioc
moldovenesc" lalpujeni

12575

8.

Secţia cultură, tineret şi sport, Şcoala de arte Cimişlia

10399

9.

Liceul teoretic „Ion Creangă” Cimişlia

14441

10. Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Cimişlia

14405

11. Liceul teoretic „Hyperion” Gura Galbenei

14411

12. Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni

14415

13. Gimnaziul Troiţcoe

14426

14. Centrul raional de creaţie al copiilor şi adolescenţilor
Cimişlia

15234

15. Gimnaziul Cenac

14419

16. Gimnaziul „Tudor Strişcă” Satul Nou

14427

17. Gimnaziul Cenac

14419

18. Gimnaizul Porumbrei

14418

19. Şcoala primară-grădiniţă „Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir

16029

20. Gimnaziul „Sergiu Coipan” Selemet

14410

•

Autorităţile/instit
uţiile bugetare
participante la
modificări

•

22. Gimnaziul Javgur

14424

23. Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Mihailovca

14412

24. Gimnaziul Grădişte

14423

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

C od
D e n u m ir e a

14349
1

14356

03985

14370

14446

09510

12575

10399

14441

14405

•

.

R esu rse

2 .C h e ltu i
eli ( e c o
k2)

C h e ltu ie li
de

21

- 1 3 4 0 0 0 ,0

p ero sn al

B u n u ri şi
s e rv ic ii

P re s ta ţii
s o c ia le

A lte
c h e ltu ie li

M ijlo a c e

22

-3 4 3 0 0 ,0

+ 8 0 0 0 ,0

-3 6 0 0 0 ,0

+ 6 8 0 0 0 ,0

+ 2 0 0 0 ,0

-5 0 0 0 ,0

1 1 1 0 0 ,0

- 6 1 3 4 5 ,0

+ 1 1 4 0 0 ,0
1 4 6 5 0 ,0

27

28

31

f ix e

+ 3 4 3 0 0 ,0

+ 2 1 0 0 0 ,0

-2 0 0 0 ,0

-3 7 0 0 ,0

+11100,

+ 1 5 0 0 ,0

0

+ 5 6 9 1 4 ,0

-2 5 0 0 ,0

-1 0 0 0 0 ,0

+14650,
0

-9 0 0 0 ,(

S to c u ri d e
m a te r ia le

33

-8 0 0 0 ,0

+ 1 5 0 0 0 ,0

+ 6 6 0 0 0 ,0

+ 3 7 0 0 ,0

+ 3 5 0 0 ,0

+ 4 4 3 1 ,0

c ir c u la n te

+ 2 5 0 0 ,0

-1 4 0 0 ,0

+9000,
*

Semnat:
Şeful secţiei-contabil şef

/ VeraCAVADJI

Şeful secţiei elaborarea şi admimistrarea bugetului

/ ________ ________________ /

/

Olesea RĂC1LĂ

/

/ /

APROB
reşedinţele raionului Cimişlia
Mihail OLĂRESCU

Autorizaţie de modificare a bugetului 1240
A. Informaţie generală
31.08.2020

Data

14

Numărul
Sursa (S2)

22

(ie indică nivelul de buget)
Modificarea legii/deciziei bugetare anuale (rectificare)

Categoria modificării

Redistribuire autorizata de Guvern
AB

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget
Redistribuiri cu destinaţie speciala
Redistribuire autorizata de Orgi
Redistribuire autorizata de Org2

Cod
Administratorul de buget

Nivelul modificării / autorul modificării

Orgi
Orgii (intermediar)
Org2

Autorităţile/instituţiile bugetare
participante la modificări

1.

Direcţia învăţămînt general, Tabăra de odinhă „Izvoraş” s. Zloţi

12281

2.

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

14446

3.

Secţia cultură, tineret şi sport, Orchestra de muzică populară
"Rapsozii” Cimişlia

09509

4.

Secţia cultură, tineret şi sport, Şcoala de arte Cimişlia

10399

5.

Liceul teoretic „Ion Creangă” Cimişlia

14441

6.

Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Cimişlia

14405

7.

Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni

14415

8.

Gimnaziul Troiţcoe

14426

9.

Centrul raional de creaţie al copiilor şi adolescenţilor Cimişlia

15234

10. Gimnaziul Cenac

14419

11. Gimnaizul Porumbrei

14418

12. Şcoala primară-grădiniţă „Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir

16029

13. Gimnaziul „Sergiu Coipan” Selemet

14410

14. Gimnaziul „Tudor Strişcă” Satul Nou

14427

15. Gimnaziul Javgur

14424

16. Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Mihailovca

14412

17. Gimnaziul Grădişte

14423

18. Şcoala primară-grădiniţă Codreni

15235

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

Autorităţi/instituţii bugetare (coduri)

Cod
12281

14446

09509

14441

14415

14426

15234

14419

14405

t

li. Liniile bugetare (ie indică modificările +/-J
Denumirea

Autorităţi/instituţii bugetare (coduri)

Cod
14418

16029

14427

14410

14412

14424

10399

14423

15235

2.Cheltuieli (eco k4)
Servicii informaţionale şi de
telecomunicaţii

2222

+ 1000,0

Servicii de reparaţii curente

2225

-1000,0

Servicii medicale

2228

+ 175,0

Alte servicii

2229

-175,0

Majorarea valorii maşinilor si
utilajelor

3141

+ 1100,0

Majorarea valorii activelor
nemateriale

3171

-1100,0

Majorarea valorii pieselor de
schimb

3321

Majorarea valorii produselor
alimentare

3331

-13000,0

Majorarea valorii
medicamentelor si materialelor
sanitare

3341

+4000,0

Majorarea valorii materialelor
pentru scopuri didactice,
ştiinţifice si alte scopuri

3351

Majorarea valorii materialelor
de uz gospodăresc si
rechizitelor de birou

3361

+5000,0

Majorarea valorii materialelor
de construcţii

3371

+4000,0

Majorarea valorii accesoriilor
de pat, îmbrăcămintei,
încălţămintei

3381

Majorarea valorii altor
materiale

3391

+5600,0

+7820,0

+ 1000,0

-20000,0

-4500,0

+10000,0

+2000,0

-938,0

4

-8000,0

-1500,0

-5600,0

+8000,0

+2500,0

-1000,0

-10000,0

Semnat:
/ Vera CAVADJI

/

Şeful secţiei elaborarea şi admimistrarea bugetului

/

Şeful secţiei-contabil şef

+2180,0

+ 10000,0

Olesea RĂC1LĂ

/

+938,0

+ 1500,0
*

APROB
reşedinţele raionului Cimişlia
Mihail OLĂRESCU

