
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
                                  Proiect 

   

 

din    12   mai 2017               nr. 02/08 

 

 

„Cu privire la corelarea bugetului raional  

cu Legea bugetului de stat ” 

 
În temeiul art.14 alin. (2) lit. n), art. 19, art.43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.436-

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 20 din  Legea nr.397-XV 

din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.24, 25, 47, 55 din Legea nr. 181 din 

25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, art. 47 şi 48 din Legea 

nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi 

recreditarea de stat, Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 18.10.2014 privind finanţarea în 

bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din 

subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, Ordinului ministrului 

finanţelor privind clasificaţia bugetară, prevedrilor Setului metodologic privind 

elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 și Legii bugetului de stat (modificată) nr. 279 din 

16.12.2016, Consiliul Raional Cimişlia 
 

DECIDE: 
 

1. Se corelează bugetul raional Cimişlia pe anul 2017 cu Legea bugetului de stat la 

partea de venituri în sumă de 117307,7 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 

120501,9 mii lei, cu sold bugetar (deficit) -  3194,2 mii lei, sursa de finanțare  sold în 

cont format la 31.12.2016  în sumă de 3194,2 mii lei. 

2. Se  modifică și se completează Decizia cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2017 nr.08/07 din 16.12.2016 după cum urmează: 

2.1  Anexa nr. 1: 

Compartimentele „I.VENITURI, total” și „II. CHELTUIELI, total” vor avea 

următorul cuprins:  

 

1 I. VENITURI, total 1 117307,7 

2 inclusiv transferurile de la bugetul de stat   106700,6 

3 II. CHELTUIELI, total 2+3 120501,9 

 

 

2.2 Anexa nr. 2: 

Compartimentul „I. VENITURI, total” va avea următorul cuprins: 

 



1 I. VENITURI, total 1 117307,7 

3 
Taxe pentru resurse naturale 

114600 30,0 

 

9 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 
191100 105255,6 

 

2.3 Anexa nr 3 : 

Compartimentul „Cheltuieli recurente, total”, subcompartimentul „Servicii în 

domeniul economiei”, pozițiile „Resurse total” și „Cheltuieli total” vor avea 

următorul cuprins: 

 

 

1 Cheltuieli recurente, total (2+3)-3192 120501,9 

26 Servicii în domeniul economiei 04   

27 Resurse, total   9978,0 

28 Resurse generale   9978,0 

30 Cheltuieli, total   9978,0 

34 Dezvoltarea drumurilor 6402 9978,0 

 

 

2.4 Anexa nr. 4: se completează cu o poziție nouă cu următorul cuprins: 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 

pentru infrastructura drumurilor 

191116 8864,6 

Compartimentul „TOTAL” va avea următorul cuprins: 

 

TOTAL   106700,6 

 

2.5 Anexa nr.11 se substituie cu anexa la prezenta decizie:  

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

preşedintele raionului. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul consiliului  Vasile Spînu 

 
Proiect elaborat de:      Olga  Gorban , șef interimar Direcţie finanţe  

 

Coordonat:                                                                                      Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului 

 

Anatol Casapu, specialist principal 



Notă informativă la proiectul de decizie privind corelarea bugetului 

raional aprobat pentru anul 2017 cu  

Legea bugetului de stat nr. 279 din 16.12.2016 
 

 

   Întru respectarea prevederilor art. 23 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanțele publice locale și art. 55, alin (5) din Legea finanțelor publice 

și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, se propune spre 

aprobare majorarea sumei transferului cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II pentru  infrastructura drumurilor publice locale cu 

8864,6 mii lei. 

         Legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru bugetul raional Cimișlia, 

prevede transfer cu destinație specială  în sumă de 84970,0 mii lei, dintre care 

pentru infrastructura  drumurilor publice locale  - 8864,6 mii lei. 

       Menționăm, că Legea bugetului de stat a fost modificată, ca urmare a 

modificărilor și completărilor operate la Legea fondului rutier nr. 720 – XIII din 2 

februarie 1996 și Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16 

octombrie 2013, prin Legea nr.24 din 10.03.2017 (MO nr.92-102 din 31.03.2017) 

care se rezumă la stabilirea noii reguli de planificare și repartizare a alocațiilor din 

fondul rutier pentru infrastructura drumurilor.Totodată a fost  exclusă din partea de 

venituri  codul economic 114633-„Taxa pentru folosirea drumurilor de la mașinile  

înmatriculate pe teritoriul RM. Pentru bugetul raional acest tip de venit a fost 

aprobat în mărime de 5100,0 mii lei ,respectiv tot cu aceasta sumă se micșorează. 

        Astfel, bugetul raional se corelează cu Legea bugetului de Stat cu  sumă de  = 

3764,6 (8864,6-5100=3764,6) mii lei  și  principala destinație a mijloacelor 

Fondului rutier este întreținerea, reparația și reconstrucția drumurilor publice 

naționale și locale. 

 

 

 

Șef interimar Direcție finanțe                                                     Olga GORBAN 
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