
ANUNŢ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie  

cu privire la raportul privind executarea bugetului raional 

pentru semestrul I al anului 2022 

 
 

Direcția Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 

11.08.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la raportul 

privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022. 

Scopul proiectului: raportarea executării bugetului raional pentru 6 luni ale 
anului 2022, informarea Consiliul raional despre rezultatele executării bugetului 
raional pe perioada examinată și asigurarea transparenței în gestionarea eficientă a 
finanțelor publice de către executorii de buget. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: satisfacerea 

interesului public prin raportarea executării bugetului raional pentru semestrul I al 
anului 2022 și obținerea actului juridic al Consiliului raional, prin care a fost audiat 

raportul privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022.  

Prevederile de bază: executarea bugetului raional, prin descifrarea 

indicatorilor realizați și bugetelor executate în conformitate cu clasificația 
bugetară. 

Beneficiarii proiectului: instituțiile publice, subdiviziunile consiliului 
raional, societatea civilă.  

Rezultatele scontate: audierea raportului semianual privind executarea 

bugetului raional. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 397/2003 

privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale.  

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice 
pot fi expediate pînă pe data de 21 august 2022 pe adresa: Direcția finanțe 
Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia sau la adresa 

electronică a Direcției Finanțe: d.finantecim@gmail.com. 

Proiectul deciziei cu privire la raportul privind executarea bugetului raional 

pentru 6 luni ale anului 2022, nota informativă, raportul narativ, materiale care au 

stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web a 

Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența 
decizională, secțiunea Consultări publice. 

   

Persoana responsabilă: 

Olesea Răcilă, șef Direcție Finanțe,  telefon 0-241-2-20-48 

 

 

Data publicării 11.08.2022 

 

 

mailto:d.finantecim@gmail.com
http://raioncimislia.md/

	Persoana responsabilă:
	Data publicării 11.08.2022

