
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

DECIZIE Nr. 06/01 
din 11 noiembrie 2022

cu privire la aprobarea bugetului raional 
pentru anul 2023 în prima lectură

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 19, art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- art. 20, art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
- art. 24, art. 55 din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar- 

fiscale;
- art. 47 și art. 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile 

de stat și recreditarea de stat;
- art. 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul alesului local nr. 768/2000;
- Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a 

instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice 
locale de nivelul al doilea;

- Circulara Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07-66 din 29.09.22 cu privire la elaborarea 
proiectelor bugetelor locale pentru anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2025;

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;
- Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin 

ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015;
întru asigurarea bunei activități a administrației publice raionale și a entităților 

finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimișlia,

DECIDE:
1. Se aprobă bugetul raional Cimișlia pentru anul 2023, în prima lectură:

- la partea de venituri în sumă de 184133,3 mii lei;
- la partea de cheltuieli în sumă de 191345,2 mii lei;
- cu un deficit bugetar în sumă de 10207,6 mii lei sursa de finanțare - soldul de mijloace 

bănești format la 01 ianuarie 2023;
- plafonul datoriei interne constituie 2995,7 mii lei, sursa de finanțare - veniturile proprii 

formate în bugetul raional.
2. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință: 

- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md
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