
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DB CTZIE,

din J &00n pf 
20ZO

Proiect

nr. httDlt

,rCu privire lu coreloreo bugetului raionul
cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020,

in temeiul-art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia
publicd local6, art.l.l, art.24 din Legea nr.397-XV din 16. 10.2003 privind finanfele publite
locale, art.24,55 din Legea tr. l8l/2014 finanfelor publice qi responsabilitaiii bugetar-
fiscale, Legii bugetului de stat rr.l72 din 19.12.,019 cu modificirili ulteriou.., Coririlirl
raional Cimiqlia

DECIDE:

l. A corela bugetul raional Cimiqlia pe anul 2020 cu Legea bugetului de stat lapartea
de venituri in sumd de 164373,7 mii lei, la parteade cheltuieli in sumd de t6i90S,l
mii lei, cu un deficit bugetar in sumd de 3200,0 mii lei, sursa de finanfere - soldul
de mijloace bdneqti format la situa{ia din 0l ianuarie 2O2O.Plafonul datoriei interne
constituie 2670,0 mii lei, sursa de finanlare - veniturile proprii formate in bugetul
raional.

2' A modifica qi completa Decizia cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul
2020 nr.07l06 din 20.12.2019 dupd cum urmeazd,:
2.1 in anexa tr. l, coloana 4, rindurile 1,2,3, cifrele,,l623g5,6-, ,,155756,1-,

,,^162915,6" se substituie cu cifrele ,,164373,7-, ,,rs7744,2",',,164903,7,';
2.2 in anexa tr.2, coloana 4, rindurile l,l7,ld cifrele ,,1623g5,6,,, ,,154671,0,,,

,,1085,1" se substituie cu cifrele ,,164373,7,,, ,,li4g,lg,lu, ,,2765,1,,;2.3 in anexa tr. 3, coloana 4, rinduriis r,6,7,9,t6,ia,a1,11,74, cifrele ,,162915,6,,,
,, 1 063 g, 

1 ", ,,10345 ,2u, ,, I 063 g, I ", ,,g5 I 6,0", ,,,!gg72,,1" , ,,1794,7 ,2u ,
,,18872,7", ,,10832,9,', se substituie cu cifrele ,,l64g}i,7i, ,,10946,2,,,
,,10653,3",,,10946,2",,,9924,1,,,,,20552,7",,,19627,2",,,20552,7-,
,,12512,9,,;

2.4 'i;;;;;*. q,se comple teazdcu un rind, astfer dupd rindul6 se adaugi rindur
7 cu continutul:

Rindul 7 devine rindul * eIe ,,10g5,1,,
i,,155756,1" se substituie cu cifrele ,,2765,1,, gi,,l57744,2,,;lr,,1)5'l56,1" se substituie cu cifrele ,,2765,1,, qi,,157744,2,,;

In anexa nr.lO, coloana 3, rindurile l0 qi ,,TorAL GENERAL,,, cifrele
,,2455,2" qi ,,18280,4", se substituie cu cifrele ,,4135,2,' qi ,,19960,4,,. Coloana
5, rindurile 10, ,,TorAL GENERAL" qi ,,Total din contul Fondului de

2.5

Alte transferuri cu destina{ie generald t9lt39



3.

4.

susfinere a populaliei (FSP)", cifrele ,,231,1,,, ,,10g5,1,', ,,10g5,1',, se
substituie cu cifrele,,lg I 1,Lu,,,27 65,1',,,,2'l 65,1,, .

Controlul asupra executirii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olirescu,
pregedintele raionului.
Prczenta decizie se aduce la cunogtin{d prin publicare pe pagina oficiald a
Consiliului raional CimiElia www.raioncimislia.md.

Pregedintele gedinfei

Secretarul interimar al Consitiului

Coordonat:

Avizat:

Proiect elaborat de:

Mariana Vasluianu

Mihail Oltrrescu, pregedintele raionului

Mariana Vasluian , secretar interimar al Consiliului

Ipdmila Lupuqor, specialist principal (iuris0

Olga Gorban, Eef al Direcfiei finanle

c



Notd informativd

la proiectul deciziei

,,Cu privire la corelarea bugetului raional
cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020'

Prin decizianr.}7106 din20 decembrie 2019 a fost aprobat bugetul raional in lectura
a doua, lapartea de venituri in sumi de 162385,6 mii lei qi la cheltuieli 162915,6 mii lei,
cu un def,rcit bugetar in sumd de 3200,0 mii lei destinate pentru implementarea proiectului

,,Construcfia Locuin{elor sociale", sursa de acoperire fiiind soldul bugetar format in urma
exerci{iului bugetar pe anul 2019.

Men{ion[m cd la data de 23 aprilie 2020, a fost adoptatd Legea nr.6l pentru
modificarea qi completarea Legii bugetului de stat pentru anuJ 2020 nr.l72 din 19

decembrie 20l9,prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat c[tre
bugetele locale pentru anul 2020. Pentru bugetul raional au fost propuse urmltoarele
iustdri

Pentru pachetul minim de servicii sociale transferurile au fost repartizate in felul
urmdtor:

in bugetul aprobat al Consiliului raional transferurile sunt in conformitate cu Anexa
nr.7 la Legea bugetului de stat pentru arr':J 2020.

De rind cu cele expuse, menfiondm c6, in conformitate cu prevederile art.55 alin.(5)
din Legea finanlelor publice qi responsabilitd{ii bugetar-fiscale nr. l8ll20l4, precum qi a
art.24 din Legea privind finan{ele publice locale nr.39712003, autoritifile reprezentative

;i deliberative ale UAT, in termen de 30 de zile de la data publicirii Legii bugetului de stat
(modificatd),urmeaz6 s6-gi coreleze bugetele proprii cu prevederile legii prenotate, in caz
contrar, efectuarea transferurilor cu destina{ie generald de la bugetul de stat vor fi
suspendate.

Indicatori

Aprobat prin Decizia

Consiliului raional nr.
07/06 din 20,12,2019
privind aprobarer
bugetului raional
pentru anul 2020

Ajustat prin Legea

6l12020 pentru
modificarer Legii
bugetului de stat
pentru anul 2020

nr.l72l2[l9

Precizat Destinafia

Cod

eko
Denumire Suma, mii lei Suma, mii lei

Suma, mii lei

191 139
Alte transferuri cu destinaalie
generalA

0 308,1 308,1

oompensarea veniturilor
ratate ale bugetelor locale

din impozitul pe veniturile
persoanelor fizice

l9l3l0

Transferuri curente primite cu
destinalie specialtr intre institutiile
bugetului de stat qi instituliile
bugetelor locale de nivelul II

1085,1 1680,0 2765,1

Transferuri din Fondul de

suslinere sociald a
p opulalie i pentru pachetuI

minim de servicii sociale

TOTAL aiusttrri 1988,1

Indicatori

Aprobrt prin Decizia Consiliului raional nr.
07/06 din 20.12.2019 privind aprobarca

bugetului raional pe rnul 2020 (in conformitate
cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020)

Ajustat prin Legea fln020
pentru modifi carea Legii

bugetului de stat pentru anul
2020 w.fi2n019

Ajusttrri

Denumire Suma, mii lei Sume, mii lei
Suma,

mii lei

Serviciul sprijin gi reintegrare 637,0 637,0 0'0

Serviciul social asistenti personalf, 23t,1 l9l l,l 1680,0

Serviciul social de suport monetar

adresat familiilor/persoanelor
defavorizate

217,0 217,0 0'0

TOTAL 1085.1 2765,1 1680,0

$ef al Direc{iei finan{e Olga GORBAN


