
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C IZIE Nr. 06/01
din 10 decernbrie 2020

cu privire la aprobarea bugetului raional Cimiqlia
pentru anul 2021in prima lecturl

in conformitate cu:
- art.4 alin.2 din Legea nr. 43512006 privind descentralizarea administrativi;
- art. 19, art.43 din Legea nr.43612006 privind administrafia publicd local6;
- art.2 I din Legea nr. 397 12003 privind finan(ele publice locale;
- art.24, art. 55 din Legea nr. 18112014 finanfelor publice qi responsabilit[tii bugetar-

fiscale;
- art. 47, art.48 din Legea nr. 41912006 cu privire la datoria sectorului public,

garanfiile de stat qi recreditarea de stat;
' art.24 alin.3 din Legea cu privire la statutul alesului local nr.768/2000;
- Hotdrira Guvernului nr. 86812014 privind finan(area inbazd de cost standard per

elev a institutiilor de inv6{6mint primar qi secundar general din subordinea
autoriEtilor publice locale de nivelul al doilea;

- Circulara nr.06l2-07 din 25 septembrie 2020 cu privire la elaborarea proiectelor
bugetelor locale pentru anul2021 gi a estimdrilor pe anii 2022-2023;

- Ordinul rninistrului finan[elor nr.20812015 privind clasifica{ia bugetard;
- Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului, aprobat

prin ordinul ministrului finan[elor nr. 20912015.

intru asigurareabunei activit5li a administraliei publice raionale qi a entitdfilor finanlate
din bugetul raional, Consiliul Raional Cimiqlia,

DECIDE:

1. Se aprobd bugetul raional Cimiqlia pentru anul2021, in prima lecturd:
- la partea de venituri in sumd de 162607,2 mii lei,
- la partea de cheltuieli in surrd de 166774,8 mii lei,
- cu un deficit bugetar in sumd de 702315 mii lei cu sursa de finan{are - soldul de

rnijloace bdne;ti format la 0l ianuarie202l,
- cu plafonul datoriei interne in suml de 2855,9 mii lei eu sursa de finantare - veniturile

proprii formate in bugetul raional.

2. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinld publicd prin publicare in Registrul de stat al actelor
locale qi pe pagina oficiali a Consiliului raional Cimiqlia yg[W.tglo.llg_rmrSliA-md.
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