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cu privire ia modificarea Deciziei 01/09 din 06.03.20 cu
privire Ia repartizarea surselor financiare din componenta raională
în conformitate cu:
-

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 din 24 decembrie 2015 privind clasificaţia bugetară,
modificat prin Ordinul nr. 75 din 15-06-2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare,

-

Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea
Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, modificat prin
Ordinul Nr. 149 din 19-12-2017 cu privire la modificarea Raportului de performanţă,
aprobat prin Ordinul nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic
privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului,

-

HG.nr. 868 din 08.10.2014 cu privire la finanţarea în bază de cost standard per elev.

Avînd ca scop asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ şi ţinînd cont de
demersurile venite de la instituţiile publice din raion, Consiliul Raional Cimişlia
DECIDE:
1.
Se modifică Decizia 01/09 din 06.03.20 Cu privire la repartizarea surselor financiare din
componenta raională, după cum urmează:
1.1 în pct. 2:
a) textul, „850,0 mii lei, IP Gm. „S.Coipan” Selemet, pentru lucrări de gazificare a instituţiei”,
se înlocuieşte cu textul,
- „850,0 mii lei, IP „Gimnaziul „Sergiu Coipan” din s. Selemet, r-nul Cimişlia” pentru lucrări
de gazificare a instituţiei - 724.350 lei, pentru lucrări de reparaţie curentă a clădirii instituţiei 125.650 lei”.
b) textul, „850,0 mii lei, IP Gm. ”Ştefan cel Mare,, din s. Mihailovca, pentru lucrări de reparaţii
capitale a acoperişului 789 mii lei, lucrări de construcţie a 2 (două) haznale pentru depozitarea
apelor reziduale - 61 mii lei”, se înlocuieşte cu textul,
- „850,0 mii lei, IP „Gimnaziul "Ştefan cel Mare,, din s. Mihailovca, r-nul Cimişlia, pentru
lucrări de reparaţie capitală a acoperişului -767.485 lei, pentru lucrări de construcţie a 2 (două)
haznale pentru depozitarea apelor reziduale - 82.515 lei”.

c)
textul, „398,0 mii lei, IP GM ”A.Puşkin” Cimişlia, pentru lucrări de reparaţie a exteriorului
clădirii, lucrări de reparaţii a spaţiilor sanitare”, se înlocuieşte cu textul;
- „398,0 mii lei IP „Gimnaziul "Alexandr Puşkin” din or. Cimişlia, r-nul Cimişlia”, pentru
lucrări de reparaţie a exteriorului clădirii şi a spaţiilor sanitare - 330.512 lei, pentru procurarea
boilelor electrice în spaţiile sanitare - 8.000 lei, pentru procurarea şi instalarea uşilor - 59.488 lei”.
2. Direcţia Finanţe va efectua modificări în bugetul raional conform prevederilor prezentei
decizii.
3. Direcţia învăţământ General Cimişlia va monitoriza utilizarea surselor financiare conform
destinaţiei.
4. Executorul secundar de buget va utiliza sursele alocate conform destinaţiei din prezenta
decizie.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional
Cimişlia. şi prin includere in Registrul de stat al actelor locale.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul consiliului
Coordonat de:
Preşedintele raionului, Mihail Olărescu
Avizat de:
Vicepreşedinte al raionului, Politia Jucovscaia
Secretarul consiliului, Gheorghe Netedu
Şefa Direcţiei Finanţe, Olga Gorban
Şefa interimară, SAP, Tamara Ciubotaru
Proiect elaborat de:
Şef Direcţie învăţământ General Cimişlia, Po]pescu Mihail

Notă informativă
la proiectul deciziei nr. OS /
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cu privire la modificarea deciziei 01/09 din 06.03.20 Cu
privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională

Ţînînd cont de prevederile Regulamentului privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta unităţii administrativ teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
868 din 08 octombrie 2014 anexa nr.2, pentru buna pregătire a instituţiilor de învăţământ către
noul an şcolar 2020-2021, în baza demersurilor şi devizelor de cheltuieli prezentate de către
managerii instituţiilor s-a propus distribuirea mijloacelor financiare în sumă de 850.0 mii lei către
Instituţia Publică Gimnaziul "Sergiu Coipan” din s. Selemet, r-nul Cimişlia, pentru lucrări de
gazificare a instituţiei prin Decizia 01/09 din 06.03.2020 a Consiliului raional Cimişlia.
Ca urmare a procesului de achiziţii publice efectuate ce către Instituţia Publică
Gimnaziul”Sergiu Coipan,,,, din s.Selemet valoarea lucrărilor de gazificare a instituţiei constituie
suma de 724.350 lei.
Direcţia Instituţiei Publice Gimnaziul”Sergiu Coipan”,, din s. Selemet solicită acordul
Consiliului raional Cimişlia de a permite folosirea sumei rămase de 125.650 lei să fie falorificată
pentru lucrări de reparaţii curente a clădirii instituţiei.
Instituţia Publică Gimnaziul”Ştefan cel Mare”,, din s. Mihailovca, r-nul Cimişlia
767.485 lei, pentm lucrări de reparaţie capitală a acoperişului.Ca urmare a achiziţiei publice se
solicită ca suma de 21.515 lei rămasă să fie valorificată la lucrări de construcţie a 2(două) naznale
pentm depozitarea apelor reziduale.
Instituţia Publică Gimnaziul ”Alexandr Puşkin” din or. Cimişlia, r-nul Cimişlia
Suma alocată -398.0 mii lei, pentm lucrări de reparaţie a exteriorului clădirii,lucrări de reparaţie
a spaţiilor sanitare. Conform achiziţiei publice suma lucrărilor constituie 330.512 lei.Suma rămasă
de 67,488 lei să fie valorificată la:
8.000 lei, pentru procurarea şi instalarea încălzitoarelor de apă electrice în spaţiile sanitare;
59.488 lei, pentm procurarea şi instalarea uşilor.
Direcţia învăţământ General Cimişlia susţine şi solicită Consiliul Raional de a aproba pozitiv
proiectul de decizie.

Şeful Direcţiei învăţământ General Cimişlia

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Direcţia învăţământ General Cimişlia
Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Coipan"s.Selemet
MD-4129, r. Cimişlia s.Selemet; Tel.024139392
e-mail: ltselemet.sergiucoipan@gmaiI.com
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Consiliul Raional Cimişlia
Preşedintelui Consiliului Raional
d-lui Olărescu Mihail

Copia : DÎG Cimişlia
Demers
Prin prezenta, Consiliului de Administraţie al IPGM „Sergiu
Coipan"s.Selemet, r-l Cimişlia, aduce la cunoştinţa dvs. despre situaţia
deplorabilă a unui cabinet de la etajul I, situat la colţul edificiului: pe pereţi,
podea, pod apar fisuri, ceea ce prezintă pericol pentru întreaga instituţie. , ^
Solicităm respectuos să ne permiteţi să utilizăm suma rămasă de
i,
din componenta raională alocată (8500001ei, dintre care au fost contractaţi
588000 pentru lucrările de alimentare cu gaze naturale a centralei termice din
instituţie, 123000 lei-reparaţie în cazangeria instituţiei, 800 lei achitarea
contorului, 3051,57 lei contract Cimişlia Gaz,responsabil tehnic, 2540 contract,
respectarea cerinţelor de proiect), ce vor fi direcţionate spre cele mai necesare
lucrări de reparaţie a cabinetului avariat.
Mulţumim anticipat.

Victoria Zaiaţ

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Direcţia învăţământ General Cimişlia
Instituţia Publică Gimnaziul Ştefan cel Mare
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MD-4101, r. Cimişlia, s. Miliailovca; Tel./fax 024144118
e-mail: Ivceum mh@mail.ru
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Dlui Popescu, şef al DGÎ Cimişlia
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Informaţie
cu privire la utilizarea surselor financiare din componenta raională

Conform deciziei Consiliului Raional nr 01/09 din 06 martie 2020, cu privire la repartizarea
surselor financiare din component raională, Gimnaziului i s-a distribuit:
1. Pentru lucrări de reparaţii căpiţele a acoperişului blocului central suma 789 mii lei, care a
fost utilizată:
• Contract pentru lucrări - 630031,42 lei
• Contract proiect - 36253,00 lei
• Contract responsabil tehnic - 6300,31 lei
• Procurarea cărţii tehnice - 400 lei
® Suma rămasă constituie 116015,27 lei
Va fi încheat accord adiţional pentru lucrările de reparaţie a acoperişului - 15 % din
valoarea contractului, ce va constitui suma de 94500,00 lei
2. Pentru construcţia haznalelor suma de 61000,00 lei, din care 5660,00 a fost achitat
proiectul.
Solicităm din economiile formate de la acoperiş, permisiunea de a utiliza suma rămasă de
21515,27 lei, ce nu ajunge pentru finisarea construcţiei haznalelor.

REPUBLICA MOLDOVA
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT CIMIŞLIA
INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL
„ALEXANDR PUŞKIN’’^
MD-4101, or.Cimişlia, str.DecebaI nr.l,
Tel. +373 241 22146
e-mail: seoalarusa@gmail.com

DEM ERS
Nr.__ _ din 09.09.2020

Către Consiliul Raional Cimişlia
DIui Mihail Olarescu

In temeiul art.20 alin.(l) lit.l) si art.85 lit.c) al Legii Finanţelor publice si responsabilităţii
bugetare nr 181 din 25.07.2014 si Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din
16.10.2003 ordinul Ministerului Finanţelor nr.208,209 din 24.12.2015 în legătură cu
necesitatea de distribuire a cheltuielelor în cadrul grupei principale „Învăţămînt”
1 A modifica planul la partea de alocaţii bugetare din componenta raională pe anul 2020, a
Gimnaziului „Alexandr Puşkin” , pentru cheltuieli de Efectuarea reparaţiilor în sumă de 398000
lei,din care rămân 67488,85 lei..
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Suma lei

IP Gm”Alexandr Puşkin”
Procurarea şi instalarea
boilerelor
Procurarea şi instalarea
uşilor
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8000.00
59488,85

Caraus Ion

