
PROIECT 

 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. _______                                                                                 din ,,____”________  2023 
 
Cu  privire  la  modificarea bugetului  
raional Cahul pentru anul 2023 
 

În conformitate cu art.43 alin. (1) lit. b), art.46 alin.  (1) din Legea privind administrația 
publică locală nr. 436/2006, art. 6 alin. (1), art. 26 alin.  (3) şi art.28  din  Legea  nr.397/2003 
privind  finanțele  publice  locale, art. 61 alin. (1), art. 70 alin. (4) din Legea finanțelor publice şi 
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014,  avizul Comisiei consultative de 
specialitate economie, reforme, buget, finanțe şi relații transfrontaliere, Consiliul  Raional  Cahul  

                                                  
DECIDE: 

1. Se modifică bugetul raional Cahul la venituri și cheltuieli spre majorare cu suma de 3616225,0 
lei, după cum urmează: 
1.1  La venituri:  
- 1896695,0 lei la cod ECO 131122 ” Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru 
proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II”, grant obținut de către 
Consiliul Raional Cahul la proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul 
Dunării din bazinul Mării Negre” ( raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina; 
județul Galați, România); 
- 1719530,0  lei la cod ECO 191320 ”Transferuri capitale primite cu destinație specială între 
instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II”, acordate de către 
Ministerul  Mediului  (Fondul Ecologic Național) pentru implementarea proiectului “Sistem de 
management integrat al deșeurilor în raionul Cahul –etapa-I”. 
1.2 La cheltuieli:  
- 1896695,0 lei cheltuieli în cadrul proiectului „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în 
sectorul Dunării din bazinul Mării Negre” (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, 
Ucraina; județul Galați, România), conform anexei nr.1; 
- 1719530,0 lei, din care: la cod ECO 315110, pentru achitarea datoriei la procurarea unei 
autospeciale pentru colectarea deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al 
deșeurilor în raionul Cahul –etapa-II. 
2. Se repartizează soldul disponibil a  mijloacelor financiare acumulate de către instituțiile publice 
din subordinea Consiliui raional Cahul în cadrul proiectelor finanţate din surse externe înregistrat 
la situația din 01.01.2023, conform anexei nr.2. 
3.   Se redistribuie alocațiile bugetare aprobate în bugetul raional Cahul pe anul 2023, după cum 
urmează: 
3.1 Se micșorează alocațiile bugetare aprobate în bugetul raional Cahul pentru anul 2023 în sumă 
de 400,0 mii lei la cod ECO 222990 la instituția ”Azilul raional pentru persoane în vîrstă și 
persoane cu dezabilități”; 
3.2 Se majorează alocațiile bugetare în sumă de 400,0 mii lei la cod ECO 293111”Transferuri 
curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul 
I în cadrul unei unități administrative teritoriale” pentru achitarea contribuției Consiliului raional 
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Cahul la acoperirea cheltuielilor pentru menținerea serviciilor prestate în cadrul Centrului 
Multifuncțional din cadrul Primăriei satului Văleni. 
4.  Se aprobă transferuri cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale 
de nivelul I în cadrul unei unități administrativ teritoriale conform anexei nr. 3. 
5.  Se repartizează alocațiile bugetare din componenta raională pentru instituțiile de învățămînt 
pentru anul 2023 conform anexei nr.4 
6.  Se aprobă  alocarea surselor financiare pentru majorarea bugetelor instituțiilor din subordinea 
Consiliului Raional Cahul, conform anexei nr. 5. 
7. Se aprobă alocarea surselor financiare din fondul de rezervă prin Dispoziția președintelui nr.22-
n din 27.02.2023. 
8.  Se modifică anexele nr. 1, 2, 3, 9  la decizia nr. „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul 
pe anul 2023 (în lectura a doua)” şi se expun în redacție nouă (anexele 6-9). 
9.  Sursa de acoperire a mijloacelor alocate în pct.2, pct. 4, pct. 6  din prezenta decizie se determină 
din contul soldului bugetar înregistrat la situația din 31.12.2022. 
10. Beneficiarii de alocații sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform destinației, cu 
respectarea prevederilor cadrului legal şi prezentarea raportului financiar.  
11. Secția construcții şi drumuri va asigura verificarea corectitudinii elaborării devizelor de 
cheltuieli, autorizările, volumul şi calitatea lucrărilor executate din contul mijloacelor alocate prin 
prezenta Decizie. 
12. Direcția generală finanțe va efectua  modificări în bugetul raional conform prezentei Decizii 
cu înregistrarea în SIMF ca indicatori precizați pentru anul 2023. 
13. Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii  va fi  exercitat  de  către Președintele  raionului Cahul 
şi de Comisia consultativă de specialitate economie,  reforme,  buget,  finanțe  şi  relații  
transfrontaliere. 

    
 Președintele ședinței  
Consiliului Raional Cahul                                    

       

 Contrasemnează: 

            Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIŢĂ 

  
 

 

 

 

 
Elaborat: V.Smeșnoi, șefă adjunctă al  Direcției generale finanțe  

Coordonat:  N.Dunas, preşedintele raionului  

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional  

Avizat pentru legalitate:  E.Olaru, șef serviciu juridic și resurse umane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S1S2 ORG1 ORG2 F1F3 P1P2 P3 S3S4 S5S6 ECO Suma lei

22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 211180 666 675
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 212100 193 325
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 222300 95 018
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 222400 80 150
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 222710 12 250
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 222720 28 050
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 222990 299 949
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 281600 277 125
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 315110 168 000
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 316110 6 300
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 318110 50 400
22 1087 10674 0473 6602 70087 298 2055 336110 19 453

1 896 695Total:

Repartizarea surselor financiare la proiectul de grant ,,Dezvoltarea și promovarea 

turismului verde în sectorul Dunării din bazinul Mării Negre” (raionul Cahul, 

Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina; județul Galați, România) pe anul 2023

                                                                                                                                 Anexa nr.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.______din ______2023



nr./o Denumirea instituției

ORG1/ 

ORG2 F1F3 P1P2 P3 Cod ECO

Cheltuieli,            

lei

1

Direcția Asistența socială și protecția familieila 

proiectul "Acordarea asistenței tehnice pentru 

consolidarea sistemului de protecție a copilului, 

inclisiv serviciile sociale" 2013 1440491

Casa de copii de tip familal Bria 01736 1040 9006 70378 17402

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 211180 5160

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 1392

Alocații 272400 10850

Casa de copii de tip familal Maranda 14889 1040 9006 70378 15635

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 211180 3806

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 1029

Alocații 272400 10800

Serviciul de asistență parentală profesioinistă 01742 1040 9006 70378 117049

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 211180 42880

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 12214

Alocații 272400 61955

Serviciul social de asistență personală  01740 1012 9010 70378 982030

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 211180 761254

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 220776

Serviciul de asistență socială comunitară 01743 1012 9010 70378 232874

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 211180 180290

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 52584

Aparatul Direcției Asistență Socială și Protecție a 

Familiei 03756 1091 9001 70378 75501

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 211180 24029

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 6927

Alte cheltuieli in bază de contract cu persoane fizice 281600 44545

2

Proiectul de grant „Dezvoltarea și promovarea 

turismului verde în sectorul Dunărea al Bazinului 

Mării Negre” 1087 7229

Aparatul președintelui 10674 0473 6602 70087 222220 7229

3

Programul de grant pentru proiectele securității 

umanitare „KUSANONE” 1087 7500

Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” mun.Cahul 01720 0922 8806 70254 222990 7500

Total general 1455220

   Anexa nr. 2

 la Decizia Consiliului Raional Cahul nr.

nr.___din_______2023

Repartizarea soldului disponibil la 31.12.2022  pe anul 2023



N/0 Autoritatea ORGI Denumirea lucrărilor Suma
 Construcţia reţelei de conectare a blocului sanitar de la 

Casa de cultură şi conectarea la sistemul de canalizare 

existent 300,0

Reparația incăperilor   Primăriei 200,0

Repararația unei porțiuni de drum 300,0

Lucrări de aprovizionare cu apă s.Andrșul de Sus 100,0

Lucrări de schimbare a tâmplăriei la grădinița de copii 150,0

Repația unei porțiuni de drum 300,0

Reparația unei porțiuni de trotuar 300,0

Lucrări de conectare a grădiniței de copii la gaz 50,0

Lucrări de reparaţie  la grădiniţa de copii 300,0

Lucrări de reparație la cișmeaua din localitate 200,0

5 Primăria Borceag 1094 Reparația podețului din localitate 200,0

6 Primăria Brînza 1095 Reparaţia capitală a trotuarului pe strada Ştefan cel Mare 600,0

7 Primăria Bucuria 1096 Repația unei porțiuni de drum 300,0

8 Primăria Burlaceni Lucrări de amenajare a stadionului de mini-fotbal 300,0

Amenajarea pistei de alergare la terenul  sportiv din sat 300,0

Repația unei porțiuni de drum 300,0

10 Primăria Colibaşi Finalizarea proiectului „Piaţa Regională „Cu drag din Colibaşi" 900,0

Lucrări de amenajare a terenului de joacă din centrul localității 400,0
Procurarea echipamentului de joacă 275,0

Repația unei porțiuni de drum 150,0

Lucrări de schimbare a tâmplăriei 150,0

12 Primăria Cucoara 1103 Repația unei porțiuni de drum 100,0

Lucrări de reparație la Casa de cultură s.Doina 375,0

Reparația unei porțiuni de drum 300,0

Lucrări de reparație a trotuarelor 300,0

Reparația unei porțiuni de drum 100,0
Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la grădinița din 

localitate 400,0

Reparația unei porțiuni de drum 300,0

Reparaţia grădiniţei de copii din sat 120,0

Lucrări de pavare a unei porţiuni de trotuar 180,0

Reparaţia sondei arteziene cu apă potabilă 120,0

Reparația unei porţiuni de drum 180,0

17 Primăria Larga Nouă 1109 Reparaţia unui sector de drum   400,0

Extinderea rețelei de iluminat stradal 250,0

Reparația unei porțiuni de drum 300,0

Reparația capitală a drumului de acces spre cimitir, s.Pașcani 700,0
Procurarea și instalarea unei stații de așteptare și amenajarea unei 

parcări de biciclete în s.Manta 100,0

20 Primăria Pelinei 1116 Reparația unei porțiuni de drum 400,0

21 Primăria Roşu 1117 Lucrări de reparaţie şi instalare a unei porţiuni cu  pavaj 600,0

22 Primăria Slobozia Mare 1118 Reparația unei porțiuni de drum pe strada V.Pohoi 900,0

23 Primăria Taraclia de Salcie 1119 Lucrări de reparaţie şi instalare a unei porţiuni cu  pavaj 450,0

24 Primăria Tartaul de Salcie 1120 Procurarea și instalarea turnului de apă 400,0

Lucrări de iluminat stradal 213,0

Lucrări de construcție  cu montarea sistemului de alimentare cu  

căldură a Casei de cultură 187,0

Reparația unei porțiuni de drum 300,0

26 PrimăriaVadul lui Isac 1122 Lucrări de pavare a unei porţiuni de trotuar 600,0

27 Primăria Văleni 1123 Contribuție la proiect 600,0

Lucrări de reparație a treptelor la Casa de cultură din s.Zîrnești 400,0

1089

Primăria A.I.Cuza1.

1092

Primăria Badicul- 

Moldovenesc
3

2. Primăria Andrșul de Sus

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___din ______2023

Transferurile acordate cu destinația specială unităților administrati-teritoriale de nivelul I din 

raionul Cahul pentru anul 2023
mii lei

13 Primăria Doina

Primăria Huluboaia 1107

14

15

1105Primăria Găvănoasa

1104

28 Primăria Zîrnești 1124

1113

1108

1112

25 1121Primăria Tătărești

19

Primăria Lucești

Primăria Manta

Primăria Iujnoe16

18

4 Primăria Baurci-Moldoveni

1091

1093

11 Primăria Crihana Veche 1102

1100
Primăria Cîşliţa-Prut9



Procurarea articolelor confecționate din aluminiu 200,0

TOTAL 15550,00

28 Primăria Zîrnești 1124



Nr. d/o Denumirea instituției Cod ORG 2 Denumirea lucrărilor
Suma                                                    

(mii lei)

1. 
Gimnaziul „Serghei Esenin” s. 

Alexanderfeld
01686 Lucrări de reparație a gimnaziului 300,0

2.
Gimnaziul „Alexandr Pușkin” c. 

Burlăceni
01689 Lucrări de reparație a gimnaziului 300,0

3.
Gimnaziul „Nicolae Botgros” 

s.Badicul-Moldovenesc
01654 Lucrări de gazificare a gimnaziului 70,0

4.
Gimnaziu „Ion Neculce” s. Baurci 

Moldoveni
01646 Lucrări de reparație a blocului alimentar 300,0

5.
Gimnaziul - grădiniță  ,,Constantin 

Stere”, s. Chircani
15883  Reparaţia blocului alimentar 300,0

6. 
Gimnaziul „Grigore Racoviță” s. 

Andrușul de Sus
01645  Lucrări de reparație a gimnaziului 80,0

7. 
Gimnaziul „Ion Luca Caragiale”,  

s. Doina
01685 Lucrări de reparație a fațadei 250,0

8.
Gimnaziul-grădiniță „Ivan Vazov” 

s. Lopățica
15779 Lucrări de  reparație a sălii sportive 300,0

9.
Gimnaziul „Ştefan cel Mare”, s. 

Văleni
01688

Reparaţia pardoselii sălii festive din cadrul 

instituţiei
300,0

10.
Gimnaziul „Maria Sarabaș” s. 

Cîșlița-Prut
15784 Lucrări de schimbare a tâmplăriei 300,0

11.
Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” 

s. Roșu
01649

Instalarea unei porțiuni de gard la terenul 

sportiv al gimnaziului
300,0

12. 
Gimnaziul „Aleco Russo” s. 

Ursoaia
15782 Reparația fațadei instituției 200,0

13.
Gimnaziul „Alexei Mateevici” s. 

Manta
01675 Lucrări de reparație a tavanelor 300,0

14.
Liceul teoretic „Academician Ion 

Bostan” s.Brânza
01709

Instalarea plafoanelor de iluminare pe 

coridoare şi schimbarea uşilor în sălile de 

clasă 

300,0

15.
Liceul teoretic „Dimitrie 

Cantemir” mun.Cahul
01720  Reparaţia  curţii instituţiei cu pavaj 300,0

16
Liceul teoretic „Piotr Rumeanțev” 

mun.Cahul
01718  Reparaţia curţii instituţiei cu pavaj 300,0

17
Liceul teoretic ,,Vasile 

Alecsandri",  s. Colibaşi
01710  Finisarea termoizolării clădirii 400,0

18
Liceul teoretic „Mihai Eminescu" 

s. Slobozia Mare
01716

Lucrări de reparație exterioară a bucătăriei 

și schimbarea geamurilor
400,0

19
Liceul teoretic „Ioan Vodă” mun. 

Cahul
01724 Lucrări de reparații în sălile de clasă 300,0

Total 5300,0

Repartizarea alocațiilor bugetare din Componenta Raională pentru instituțiile de 

învățămînt în anul 2023

Anexa nr.4

nr._______ din ______2023

la Decizia Consiliului Raional Cahul



Nr. d/o Denumirea instituției
Cod 

ORG 2
Denumirea lucrărilor

Suma                                                    

(lei)

Lucrări la gazoductul magistral Cahul-Andrușul 

de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina
500000,0

IMSP „Centrul de Sănatate Cahul”, pentru 

procurarea substanțelor stupefiante 

(sol.Morphina 1%) pentru pacienții oncologici 

2270,0

Ajutor material pentru ostașii-internaționaliști, 

care au luptat în Afganistan 
150000,0

Total 652270,0

1 Aparatului preedintelui 10674

Anexa nr.5

la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___ din _____2023

Majorarea bugetelor instituțiilor din subordinea                                                     

Consiliul Raional Cahul pentru anul 2023



NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu  privire la modificarea 

 bugetului raional Cahul pe anul  2023” 
 

1. Denumirea autorului proiectului  
Proiectul deciziei „Cu  privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pe  

anul  2023” este elaborat de către Direcția generală finanțe în temeiul art.28  din  
Legea  nr.397-XV din 16.10.2003 privind  finanțele  publice  locale, art. 61 alin. (1)  
din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 
25.07.2014, la propunerea Aparatului Președintelui raionului Cahul. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite  
Proiectul deciziei este elaborat din necesitatea de a fi aprobate în bugetul 

raional Cahul pe anul 2023 la venituri şi cheltuieli a sumei de 1896695,0 lei, 
echivalent cu 91041,36 EUR obținute în cadrul Proiectului „Dezvoltarea și 
promovarea turismului verde în sectorul Dunării din bazinul Mării Negre (raionul 
Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, Ucraina, județul Galați, România)”, 
precum și suma de 1719530,0 lei, Transferuri capitale primite cu destinație specială 
între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II”, 
acordate de către Ministerul  Mediului  (Fondul Ecologic Național) pentru 
implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul 
Cahul –etapa-I”. 
 Totodată, în legătură cu efectuarea cheltuielilor în anul 2023 din proiectul 
"Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, 
inclusiv serviciile sociale", se impune necesitatea restituirii garanției bancare în 
cadrul programului de grant pentru proiectele securității umanitare „KUSANONE” 
finanțat de Guvernul Japoniei implementat de către Liceul Teoretic „Dimitrie 
Cantemir” mun. Cahul, cît și pentru efectuarea cheltuielilor curente în cadrul 
proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din 
bazinul Mării Negre” (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina; 
județul Galați, România). 

3. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 
Proiectul deciziei „Cu  privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pe  anul  

2023” prevede majorarea bugetului raional Cahul pe anul 2023 la venituri și 
cheltuieli cu suma de 3616225,0  lei, conform anexei nr.1 inclusiv: 

- suma de 1896695,0 lei, echivalent cu 91041.36 EUR obținute în cadrul 
Proiectului ”Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din 
bazinul Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, Ucraina, 
județul Galați, România); 

- suma de 1719530,0 lei, Transferuri capitale primite cu destinație specială între 
instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II”, acordate de 
către Ministerul  Mediului  (Fondul Ecologic Național) pentru implementarea 
proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul–etapa-I”. 

 Se propune repartizarea soldului disponibil la 01.01.2023 de mijloace financiare 
în sumă de 1455,22 mii lei, acumulate de către instituțiile publice din subordinea 



Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectelor finanţate din surse externe în anul 
2022, conform anexei nr. 2 la decizie. 

Se propune alocarea surselor financiare din contul soldului disponibil al 
Consiliului raional Cahul înregistrat la 01.01.2023  în sumă totală de 15550,0 mii 
lei, transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 
II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, 
conform anexei nr. 3 la decizie. 

Se propune repartizarea alocațiilor bugetare din componenta raională în sumă 
totală de 5300,0 mii lei, pentru  cheltuieli de reparație capitală și procurarea 
mijloacelor fixe, conform anexei nr. 4 la decizie. 

Se propune majorarea bugetelor instituțiilor subordonate Consiliului raional 
Cahul pentru anul 2023 cu 652,27 mii lei, conform anexei nr. 5 la decizie. 

Alocațiile bugetare aprobate în bugetul raional pe anul 2023 în sumă de 400,0 
mii lei la instituția „Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu 
dizabilități” se redirecționează la cod ECO 293111 „Transferuri curente acordate cu 
destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I 
în cadrul unei unități administrativ-teritoriale”, pentru achitarea contribuției 
Consiliului Raional Cahul la acoperirea cheltuielilor pentru menținerea serviciilor 
prestate în cadrul Centrului Multifuncțional din cadrul Primăriei satului Văleni. 

4. Avizarea si consultarea publică a proiectului  
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a 
Consiliului Raional Cahul www.cahul.md,  directoriul Transparența decizională, 
secțiunea Proiecte de decizie. Proiectul a fost supus avizării de către secretarul 
Consiliului Raional potrivit cerințelor de formă prevăzute de cadrul normativ în 
vigoare. De asemenea, proiectul a fost supus expertizei juridice. 
         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 
avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în ședință.  
 
           Valentina Smeșnoi, 
     Şefă adjunctă a Direcţiei generale finanţe                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


