
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIT]L RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT
DECTZTE Nr.96 le/

dinbr/mzziPrZ2o2o

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

in conformitate cu:
- art.4 alin.2 din Legea w.43512006 privind descentralizarea administrativd;
- afi. 19, art.43 din Legea nr.43612006 privind administra{ia publica local[;
- afi. 21 din Legea nr.39712003 privind finanlele publice locale;
- art.24, art. 55 din Legea nr. 18112014 finan{elor publice qi responsabilitafii

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

garantiile de stat qi recreditarea de stat;
- art.24 alin.3 din Legea cu privire la statutul alesului local nr.768/2000;
- Hot[r:ira Guvemului nr. 86812014 privind finan{area inbazd de cost standard per

elev a instituliilor de inv[{[mint primar gi secundar general din subordinea
autoritaflor publice locale de nivelul al doilea'

- Circulara n .0612-07 din 25 septembrie 2O2O cu privire la elaborarea proiectelor
bugetelor locale pentru anul2021 Ei a estimlrilor pe anii 2022-2023;

- Ordinul ministrului finanlelor nr. 20812015 privind clasificalia bugetar[;
- Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului, aprobat

prin ordinul ministrului finanlelor nr. 20912015.

intru asigurarea bunei activit[1i a administrafiei publice raionale gi a entitililor fina{ate
din bugetul raional, Consiliul Raional Cimiglia,

DECIDE:

l. Se aprobd bugetul raional Cimiqlia pentru anul2021, in prima lecturl:
- la partea de venituri in sum[ de 154372,5 mii lei,
- la partea de cheltuieli in sumd de 161396,0inii leio

- cu un deficit bugetar in sum[ de 7023,5"*ii tei cu sursa de finan{are - soldul de

mijloace b[neEti fotmat la 0l ianuarie202l, J
- cu plafonul datoriei interne in surnd de 2855,9 mii lei cu sursa de finan{are - veniturile

proprii formate in bugetul raional.

2, Prezenta decizie se aduce la cunogtin![ publica prin publicare in Registrul de stat al actelor
locale qi pe pagina oficiald a Consiliului raional Cimiqlia r,vwrv.r'aiottcirnislia.rnd.
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Avizat:
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Proiect elaborat de:
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul deciziei

cu privire la aprohareo hugetului raional
pentru anul 2021 in primu lecturd

1. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Direcliei Finanfe, direc$ile gi secfiile Consiliului raional Cirniqlia, precum qi instituliile

publice subordonate consiliului raional.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ gi finalitlfile

urmlrite
Pentru elaborarea proiectului dat s-a condus de Legea w.39712003 privind finan{ele

publice locale, Legea nr. l8ll20l4 finan{elor publice gi responsabilit[lii bugetar-fiscale,
Ordinul ministrului finan{elor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind clasifica{ia bugetard,

Ordinul ministrului finan{elor nr.209 din 24 decernbrie 20 I 5 cu privire Ia aprobarea Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului.

Finalitalile urmirite prin adoptarea actului administrativ constau in direclionarea
resurselor disponibile la programe de importanf[ vitald gi finanfarea cheltuielilor pentru buna

desfbgurare a activitSlilor institufiilor publice finan{ate din bugetul raional.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislafiei nafionale cu legislafia Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei const[ in aprobarea planurilor de finan]are a executorilor de buget

5. Fundamentarea economico-fi nanciarl
Impactul economico-financiar presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru

implementarea prevederilor prezentei decizii, cu alocarea surselor financiare din soldul
disponibil, care se va forma la 31 decembrie 2020.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Prezenful proiect de decizie se incorporcazdin sistemul actelor notmative.
7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului

in scopul respect[rii previderilor Legii nr.239l2OO8 privind fi'ansparen{a in procesul

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficiala a Consiliului
raional Cimiqlia wr.vrv.raioncinrislia.rnd la directoriul'l'ransparenla decizionald, sec{iunea

Con,yultdri publice ale proiectelor, pentru consultdri publice.

8. Constatlrile expertizei anticorupfie
in conformitate cu Legea nr.l00/2017 cu privire la actele normative, proiectul de

decizie a fost avtzat de c[ffe Seclia Administrafie PublicS, secretarul consiliului raional.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate
I 0. Constatlrile expertizei j uridice
11. Constatlrile altor expertize

Proiectul de decizie se prezintl comisiilor consultative de specialitate pentru

a\tzare gi se propune consiliului raional penhu examinare qi adoptare in gedin{[.

$ef al Direcfiei Finanfe /%,t--// Olga GORBAN


