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Decizie nr. _____ 

din  „____” _____________ 2019 
 

 

Cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2020 

 
 

        În temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanţele 

publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale; 

       În conformitate  cu art.20  al Legii nr.397-XV din 16 octombrie  2003 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;      

       În scopul realizării pct. 2,3,5 din Planul de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei Naţionale de Descentralizare aprobată prin Legea nr.68 din 05 aprilie 

2012 şi în corespundere cu Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor 

publice pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.573 din 06 

august 2013; 

       În baza  art.14 alin.(2), lit. n), art.19,art.43, alin.(1), lit. a), lit. b) şi art. 46, 

alin.(1) din Legea nr.436-XVI din  28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă 

 

DECIDE: 

     1.  Bugetul raional se aprobă la venituri în sumă de 195884,3 mii lei şi la 

cheltuieli în sumă totală de  193921,3 mii lei, cu excedent  de 1963,0 mii lei. 

     2.   Se aprobă: 

2.1. indicatorii  generali ai bugetului raional pe anul 2019 se prezintă în 

anexa nr.1; 

    2.2. sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2019 se prezintă în 

anexa nr.2, nr.2-a; 

          2.3. sinteza resurselor și cheltuielilor bugetului raional pe anul 2019 conform 

clasificației  funcționale și clasificației pe programe, conform anexei nr.3  

2.4.  cuantumul transferurilor alocate  de la bugetul de stat  bugetului raional 

în sumă de 188485,4 mii lei, inclusiv: 

- transferuri cu destinație generală – 36470,9 mii lei; 

- transferuri cu destinație specială  -  150735,2 mii lei;      

2.5. efectivul limită a unităților de personal ale instituțiilor bugetare finanțate 

de la bugetul raional, conform anexei nr.4; 
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          2.6. volumul bugetelor a instituţiilor de învățământ primar şi secundar 

general  format din contul transferurilor categoriale pentru finanţarea pe bază 

de cost standard per elev și alocațiile pentru dejunurile calde elevilor claselor 

I-IV, se prezintă în anexa nr.5;  

           2.7. repartizarea alocaţiilor componentei raionale şi fondului de educaţie 

incluzivă,  se prezintă în anexa nr.5-a;   

           2.8. volumul total al bugetelor instituţiilor de învățământ primar şi secundar 

general  format pentru anul 2020,  se prezintă în anexa nr.5-b;   

          2.9. sumele veniturilor colectate, preconizate spre încasare de către 

instituţiile bugetare finanţate de la bugetul raional din executarea lucrărilor,  

prestarea  serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plata conform 

anexei nr.6; 

          2.10. nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr.7;  

          2.11. în componenţa bugetului raional fondul de susţinere a populaţiei, 

conform anexei nr.8; 

           2.12. limita anuală de parcurs a autoturismelor de serviciu puşi la dispoziţia 

aparatului preşedintelui raionului şi altor subdiviziuni din subordinea 

Consiliului raional, conform anexei nr.9;  

           2.13. plafonul datoriei şi plafonul garanţiilor acordate la finele anului  2020, 

conform anexei nr. 10; 

           2.14. cuantumul  fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 980,0 

mii lei. 

     

     3.   Preşedintele raionului: 

- va contribui la încasarea veniturilor de către organele abilitate cu acest drept 

în conformitate  cu legislaţia în vigoare şi prezenta decizie; 

- va întreprinde, în limitele competenţei, măsuri pentru creşterea bazei fiscale 

şi asigurarea  sustenabilităţii bugetului raional pe termen mediu şi lung; 

- va înainta propuneri pentru consolidarea disciplinei bugetar-fiscale în raion; 

- va implementa la nivel local programele şi politicile strategice de nivel 

naţional; 

- va asigura gestionarea resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului 

public , în conformitate cu principiile bunei guvernări; 

- va asigura, în comun cu Direcţia finanţe, în condiţiile cadrului de resurse 

financiare limitate, efectuarea cheltuielilor ale instituţiilor bugetare în limita 

volumului de resurse disponibile;   

- va asigura, în comun cu Direcţia finanţe, Direcţia generală educație 

finanţarea în continuare în anul 2020 a instituţiilor de învățământ primar şi 

secundar general în bază de cost standard per elev; 

- vor propune în comun cu Direcţia generală educație, în măsura 

posibilităţilor, optimizarea numărului de clase, reţelei instituţiilor de 

învățământ în scopul realizării prevederilor Planului naţional de acţiuni 

pentru implementarea reformei structurale în educaţie; 
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- va asigura, după necesitate, conform cadrului legal, corelarea bugetului 

raional aprobat cu prevederile legii bugetare anuale; 

- va propune, în măsura posibilităţilor, rectificarea bugetului raional din 

soldul mijloacelor băneşti, formate în urma executării bugetului raional pe 

anul 2019; 

- finanţarea prioritară a acţiunilor şi măsurilor prevăzute de deciziile deja 

aprobate de Consiliul raional, instituţiilor din ramura învățământului, 

protecției sociale, ocrotirii sănătăţii şi contribuţiilor la implementarea 

proiectelor;  

- va ţine  controlul privind prezentarea  spre examinare Consiliului raional  a 

raportului  pe semestrul I, 9 luni şi anual privind executarea bugetului 

raional. 

    4.   Direcţia finanţe: 

      -  va comunica limitele de alocaţii şi coordona procesul de detaliere a  

bugetului;  

- va asigura implementarea în continuare a sistemului informațional de   

management financiar;  

      -   va asigura  colectarea deplină şi în termenele stabilite a veniturilor proprii 

ale bugetului raional; 

-  va asigura  finanţarea instituţiilor bugetare, precum şi finanţarea altor 

măsuri şi  activităţi conform destinaţiei a  alocaţiilor bugetare aprobate; 

-  va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei bugetar-

fiscale şi menţinerea echilibrului  bugetar;  

- va monitoriza performanţele financiare şi nefinanciare ale instituţiilor 

bugetare de comun cu subdiviziunile responsabile de politicile respective  în 

cadrul Consiliului raional; 

- va efectua, lunar analiza executării bugetelor de nivelul II și I (după 

necesitate), prezentând raportul  respectiv preşedintelui raionului; 

- la rectificarea bugetului raional din soldul mijloacelor băneşti, formate în 

urma executării bugetului raional  pe anul 2019, va efectua analiza amplă a 

executării bugetului raional, propunând-ul spre repartizare, ținând cont în 

mod prioritar de ponderea instituţiilor în formarea acestui sold; 

-  va duce  evidenţa contabilă a transferurilor de la bugetele de toate 

nivelurile. 

     

    5.   Instituţiile bugetare vor asigura: 

      - dezagredarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în 

sistemului informațional de management financiar; 

      -   legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate; 

      -   utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate  

de la bugetul de stat; 

      -  contractarea  de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor 

legale; 
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      - raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform 

competenței;  

      -  implementarea activităţilor în cadrul programelor/subprogramelor la care fac 

parte; 

- vor achita datoriile creditoare, înregistrate la situaţia din 01 ianuarie 2020 

din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an;  

- vor întreprinde (în caz de necesitate) măsuri de optimizare a angajărilor şi 

cheltuielilor de personal, precum şi aplicarea unui regim strict de economii 

la cheltuielile pentru mărfuri şi servicii; 

- prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor financiare şi de  performanţă. 

   6.    Se autorizează: 

          Domnul  Vasile Maxim, președintele raionului, cu rolul de administrator de  

buget: 

- să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației 

economice (k2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) în cadrul unui 

subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea 

cheltuielilor pentru investiții  capitale și a transferurilor  interbugetare; 

- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, 

alocațiile repartizate prin decizia autorității reprezentative și deliberative din 

fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație specială de la 

bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decât 

legea bugetului de stat.  

Autoritățile bugetare (Org 1 și Org 1i): 

-    să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivele  

K4, în cadrul  aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiași subprogram P1P2, cu 

respectarea limitei stabilite la nivel de K2; 

-    să modifice resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții 

(F1-F3), fără modificarea limitei aprobate. 

     Instituțiile bugetare: 

 -    să modifice planurile de alocații între nivele K5-K6, cu respectarea limitei 

stabilite la nivel de K4 al clasificației  economice de către instituția 

superioară. 

    7.  Controlul executării prezentei decizii se atribuie domnului Vasile Maxim, 

preşedintele raionului. 

  

   8.    Prezenta decizie întră în vigoare  la 01 ianuarie 2020. 

                                                                          

9.   Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

- Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

- Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova;  

- Aparatului preşedintelui raionului; 

- Direcţiei finanţe; 

- Direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional; 

- Direcției Deservire Fiscală Ştefan Vodă; 

-   Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă. 
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        Preşedintele  şedinţei                                                          
             

                 Contrasemnează:                                                     

 

       Secretarul Consiliului raional                                                Ion Ţurcan 

 


