
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITIE nr. .//4 - q-/
din, 0,Q "@ozt

Cu privire la coordonarea gi organizarea
activitifilor aferente procesului de elaborare
a proiectului bugetului raionuluipe anul2022
gi a estimirilor pe anii2023-2024

in scopul asigurdrii elabordrii proiectului bugetului raional pe anul 2022 gi a
estimirilor pe anii 2023-2024 fundamentat pe programe in bazd deperformanld;

, in temeiul prevederilor art.50 din Legea finantelor publice qi responsabititilii bugetar-
fiscale nr. 181 din25 iulie2014;

in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) al Legii nr. 397 din 16. 10.2003 privind
finan{ele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu capitolul III pct3.6 al setului metodologic privind elaborarea,
aprobarea 9i modificarea bugetului din Ordinul Ministrului Finanlelor nr.209 din
24.12.2015, de cdtre autoritdtrile publice locale a proiectelor de buget pe anul 2022 Si a
estimdrilor pe anii 2023-2024;

linind cont de specificul elabordrii proiectului bugetului pe anul 2022 gi a estimdrilor
pe anii 2023-2024 in anul 2021;

in baza art. 53 alin. (1) lit. h), art. 54 alin. (1) $i (3) din Legea nr. 436-XVI din 2g
decembrie 2006 privind administralia publicd local6, pregedinteleiaionului DISpUNE:

1. Se instituie grupul de lucru responsabil de elaborareaproiectului bugetului raional
pe anul 2022 gi a estimdrilor pe anii2023-2024, conform anexei nr. l.

2- Se aprobd planul de mdsuri gi acliuni intru asigurarea elabordrii proiectului
bugetului raionului $tefan Vodd pe anul 2022 gi a estimdrilor pe anii )OZl-Z0z+,
conform anexei nr.2.

3. Se pune in sarcina conducdtorilor subdiviziunilor din cadrul Aparatului
preqedintelui, direc{iilor, sec{iilor instituliilor publice din subordinea Consiliului
raional:

' analiza performanfei programelor/subprogramelor existente :

' analiza tendinfelor veniturilor (resurselor colectate) ;i cheltuielilor la nivel de
fiecare institulie reieqind din executarea bugetului pe anii precedenli qi elaborarea
prognozei preliminare de cheltuieli gi resurselor colectate.

4. controlul executdrii prezentei dispozitii in cauzd,mi-l asum.
5. Prezenta dispozilie se include in Registrul actelor locale.
6 Prezenta dispozilie se aduce la cunogtin{d:

Aparatului pregedintelui raionului;
Directiei finan{e;
Direc{iilor gi secliilor nominali
Serviciilor desconcentrate

Prepedintele raionului
Ex.I.Caliman
Avizat'.
Specialistprincipal E. Ciobanu

*

q-
Vasile Maxim



Anexa nr. I
la dispozifia

telui raionului

Grupul de lucru responsabil de elabo
pe anul 2022 gi a estimirilor Pe an

 pre$edintele raionului.

$ef, Direclia finanle.

Membrii grupulu
 - vicepreqedintele raionului;
 - vicepreqedintele raionului ;

- gef-adjunct, gef sec{ie elaborarea 9i

administrarea bugetului, Direc{ia finanle;

- $ef, Direclia generald educalie;

- $ef, Direclia generald asistenld socialS 9i

protec{ia familiei;
- $ef, Direclia economie 9i atragerea

investiliilor;
- qef, Direclia cultur6, tineret, sport 9i turism;

 $ef, Direclia deservire fisca16 $tefan vodS

- $ef, Seclia statisticd $tefan Vodd;

qef-interimar, Serviciul relafii funciare qi cadastru;

- $ef, Direclia agriculturd qi alimentalie;

- $ef, Direclia construclii, gospoddrie

comunald qi drumuri.

2021

Conducitorul:

Secretarul:

##-q{"s



Anexi nr.2
la dispozifia

Pregedintelui raionului
nr.

din

PLANUL
de misuri qi ac{iuni intru asigurarea elaboririi proi€ctului bugetului

raionului $tefan Vodi pe anul 2022 qia estimlrilor pe anii2023'2024.

Nr.
d/o

Denumirea misurilor gi acfiunilor Executor Termenul
de executare

1. Receplionarea listelor tarifare a personalului din
institutriile de invdtdmint primar qi secundar general,

pre$colar (verificate gi aprobate de cdtre DirecJia

seneral6 educatie).

Direclia finan{e Septembrie -
octombrie 2021

2. Receptionarea qi verificarea listelor taifarc a

institutiilor din domeniul culturii.
Direc{ia finante Septembrie -

octombrie 2021

3. Asigurarea prezentdrii informatiei referitor la numdrul
total qi structura popula{iei raionului $tefan Vodd la

situatia din 01.01.2021; informa{iilor privind numdrul

mediu scriptic al lucrdtorilor, salariu mediu lunar,

fondul de remunerare a muncii pe genuri de activitate

oe anul2020 si 6luni ale anului 202I.

Seclia statisticd
Stefan Vodd

Pind la data de

10 septembrie 2021

4. Analizatendinlelor veniturilor qi cheltuielilor
bugetelor UAT de nivelul I qi al Il-ilea reieqind din
executarea pe anii precedenti 5i 8 luni ale anului 202I.

Direclia finanfe Pind la data de

10 septembrie202l

J. Analiza performanlei programelor/subprogramelor

:xistente ale bugetului raional.

Directia
finanle, sectiile,
directiile din
subordinea
Consiliului
raional

Pind la data de

14 septembrie202l

6. Examinarea circularei ale Ministerului Finanlelor,
privind prognozele macroeconomice, principiile de

bazd ale politicii statului in domeniul veniturilor qi

cheltuielilor bugetare, particularitdqile specifi ce de

stabilire a relaJiilor interbugetare, limitele de

transferuri de la bugetul de stat bugetelor locale,
precum qi cerinfele qi particularitAfle de elaborare qi

prezentare a propunerilor de buget de cdtre APL pe

anul2022 si a estimdrilor pe anii2023-2024.

Direc{ia finan}e In termen de3 zile
dupd primirea
circularei ale
Ministerului
Finantelor

n Remiterea circularei gi a formularelor necesare pentru

APL de nivelul I qi al Il-lea, particularitdlile specifice

de elaborare qi prezentare a proiectelor de buget pe

anul2022 qi a estimdrilor pe anii2023-2024in cadrul

sistemului informational de management financiar .

Direc{ia finanle In termen de 5 zile
dupd primirea
circularei ale

Ministerului
Finantelor

8. Organizarea lucrului preponderent la distantd cu

contabilii-qefi ai primdriilor 9i a instituJiilor publice
finantate de la bugetul raional, referitor la aspectele

elabordrii proiectelor bugetelor UAT pe anul2022 Si a

estimdrilor pe anii 2023-2024 in cadrul sistemului

Directia finanJe Incepind cu data de

09 septembrie2}2l

J



informalional de management financiar bazatpe
clasifi cafia bugetard, intru respe ctatea misurilor de

ndirii virusului COVID-I 9

9. Astgurarca prezentdrii fiqei cadastrale a terenurilor pe

fiecare unitite administrativ-teritoriald de nivelul l in
parte gi generald pe raion la situalia din 0l'01 '2021'

Serviciul relatii
funciare qi

cadastru al
Consiliului
raional $tefan
Vodd

Pind la
14 septembrie202l

10. Prer""trre" i"di"ilor de dezvoltare socio-economic a

raionului pe termen mediu.
Direclia
economie qi

atragerca
investitiilor

Dupd necesitate

11. At"tiza p-vatuarea pro gramelor/subpro gramelor pe

parcursul perioadei anterioare 9i identificarea

iezervelor de efi cienle a programelor/subprogramelor

existente.

Direclia finante,
secliile,
direc{iile din
subordinea
Consiliului
raional

Pind la
14 septembrie202l

L2. prerenrareaDirecJiei finanle a sumelor calculate,

achitate qi restanle la pl6Ji debazd (dupd agenlii

economiti) la situalia din31.12.2020 9i la situalia din

31.08.2021 pe unele venituri conform clasificatiei

bugetare qi total pe toate impozitele; fi;ele tuturor

ptintatiilot la situa{ia din31.12.2020 9i la situatia din

1t.Og.ZOZt, altd informatie adilionald (dupd

necesitate) pentru intocmirea proiectului bugetului

raionului pe anul 2022 qi a estimdrilor pe anii 2023-

2024.

Direcfia
deservire fiscald

$tefan Vodd

Pind la
14 septembrie202l

13. DAerminarA tistei de programe 9i subprograme ale

bugetului raional. Formularea scopului, obiectivelor 9i

a indicatorilor de performantd pentru fiecare

subprogram pe termen mediu, in conformitate cu

prioritafle de politici nalionale, sectorale qi locale'

DirecJiile,
secliile din
subordinea
Consiliului
raional,
instituliile
bugetare
finanlate de la
bugetul raional,
Grupul de lucru.

Pind la
14 septembrie202l

14. Examinare a qi analizapropunerilor de finantare a

investiliilor capitale pe anul 2022 qi a estimdrilor pe

ani2023-2024.

Directia
constructii,
gospoddrie
comunald qi

drumuri, AAPL
de nivelul I qi al

II-ilea

Dupi necesitate

15. @area Direcfiei finanJe a calculelor

necesare la venituri qi cheltuieli a proiectelor bugetelor

UAT de nivelul I pe anul 2021 gi a estimdrilor pe anii

2022-2023 in volumul necesar, inclusiv fundamentate
ne nrnomme si nerformantg.

Contabilii-qefi
ai primdriilor

Conform graficului
stabilit

L6. Elaborarea gi prezentarea propunerilor de buget,

inclusiv fundamentate pe programe qi performante pe

anul2022 gi a estimdrilor pe anii2023-2024 conform

cerintelor.

Contabilii-qefi
al
subdiviziunilor
Consiliului

Conform graficului
stabilit

4



raional,
institutiilor
bugetare
finanfate de la
bugetul raional

17. Examinarea gi monitorizarea finanJdrii institutiilor de
invd{dmint primar gi secundar general inbazd,de cost
standard per elev pe anul 2022 qi a estimdrilor pe anii
2023-2024 cu identificarea efectelor negative pe
perioada respectivd.

Direc{ia finante,
DirecJia
generald
educalie

Pini la 15 septembrie
2021

18. Examinarea gi general izar ea proiectelor bugetelor
UAT de nivelul I pe anul 2022 gi a estimdrilor pe anii
2023-2024.

Directia finante Pind la
21 septembrie2}2l

19. Actualizarea estimdrilor de resurse gi elaborarea
proiectului bugetului raional pe anul 2022 qi a
estimdrilorpe anii 2023-2024 fundamentat pe
programe qi performanfd, pregdtirea notei informative
qi altor informalii relevante la proiectul bugetului .

Directia finanle Pind la
24 septembrie2}2I

20. Intocmirea sintezei consolidate a proiectului bugetului
raionului pe anul 2022 gi a estimdrilor pe anii 2023-
2024 SiprezentarcaMinisterului Finantelor al RM in
volumul necesar.

Direclia finante Pind la 27 septembrie
202r

2t. Efectuarea estimdrii executdrii scontate a bugetului
raional la venituri qi cheltuieli conform analizei
incasdrilor la buget qi stdrii retelei, statelor gi
continsentelor.

Directia finante Pe parcursul
lunii octombrie

)) Examinarea qi consultarea propunerilor de buget pe
programe qi performanfe.

Grupul de lucru Noiembrie 2021

23. Comunicarea APL de nivelul I qi al Il-ilea eventualelor
modificdri in relafiile interbugetare,in caz de
necesitate, ca urrnare a examindrii qi aprobdrii
proiectului legii bugetului de stat de cdtre Guvern.

Directia finan{e Noiembrie 2021

24. Ajustarea, dupd, caz, a programelor/subprogramelor
prezertate de c6tre institufiile publice finantate de la
bugetul raional cu disponibilitdtrile de resurse.

Directia finanfe,
subdiviziunile
Consiliului
raional,
instituJiile
bugetare
finantate de la
bueetul raional

Noiembrie
2021

25. Ajustarea, in caz de necesitate, a relafiilor
interbugetare, ca ufinare a examindrii gi aprobdrii
proiectului legii bugetului de stat de cdtre Guvern.

Directia finante,
subdiviziunile
Consiliului
raional,
institutiilor
bugetare
finanfate de la
bugetul raional

Noiembrie-
decembrie 2021

26. Difinitivarea proiectului bugetului raional gi
prezentarea pre;edintelui raionului..

Direc{ia finante Noiembrie 2021

27. Intocmirea proiectului de decizie, anexelor la proiect gi
altor informa{ii adilionale la proiectul bugetului raional
pe anul 2022, pentru examinarea qi aprobarea la
;edinla Consiliului raional.

Direclia finante
Noiembrie 2021



28. Consultarea proiectului bugetului raional pe anul2022
in cadrul audierii publice.

Direclia finante Noiembrie -
decembrie 2021

29. Prczentarea qi examinarea a proiectului bugetului
raional pe anul 2022incomisiile de specialitate a
Consiliului raional.

Directia finante Decembrie
202t

30. Aprobarea bugetului raional pe anul 2022. Aparatul
pregedintelui
raionului,
Directia finante

Pind la date de

10 decembrie202l

31. Participarea la gedinlele Consiliilor locale cu privire la
aprobarea bugetelor UAT de nivelul I pe anul 2022,

acordarea asistentei metodologice ( dupd necesitate).

Aparatul
pregedintelui
raionului,
Directia finante

Decembrie
2021

32. Detalierea limitelor de alocafii bugetare pe institulii
conform competenlei qi clasificafiei bugetare.

Contabilii-qefi
ai primdriilor,
subdiviziunilor
Consiliului
raional,
institutiilor
publice finan{ate
de la bugetul
raional

Decembrie
2021

33. Coordonarea cu procesul de rcpartizarc a bugetului. Directia finanle Pin6la
25 decembrie

2021

34. Prczentareainsistemulinformalionalarcpartizdrii
veniturilor gi cheltuielilor ale bugetelor de nivelul I gi

al Il-lea conform clasificaliei bugetare.

Contabilii-qefi
ai primdriilor,
subdiviziunilor
Consiliului
raional,
instituliilor
publice finantate
de la bugetul
raional

Pind la
28 decembrie

2021

35. PrezentareaMinisterului Finantelor al RM in sistemul
informational a sintezei c onso lidat e a r ep artizdrii
veniturilor qi cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul I
qi al Il-lea aprobate pentru anul2022 conform
clasificatiei busetare.

Direclia finante In termen stabilit de

Ministerul Finantelor
3ldecembrie 2021




