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DISPOZIȚIE №. -d 
din W etiomg'țj'e 2022

cu privire la elaborarea bugetului raional pentru anul 2023

în conformitate cu art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind administrația 
publică locală, Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Setul metodologic aprobat prin 
Ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015, pentru a asigura realizarea calitativă și în 
termen a acțiunilor necesare pentru elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 
2023

DISPUN :

1. Se obligă:
1.1. Direcțiile, secțiile, serviciile din cadrul Consiliului Raional Cimișlia :
a)să elaboreze bugetele pe programe prin reflectarea cheltuielilor bugetare cu 

formularea scopului, obiectivului și determinarea listei indicatorilor de 
performanță pentru fiecare program/subprogram din domeniul de competență;

b) să analizeze situația curentă în cadrul programelor/subprogramelor pe domeniile 
de competență și să vină cu propuneri de actualizare a planurilor sectoriale de 
dezvoltare a raionului Cimișlia, în concordanță cu prioritățile de politici asumate 
la nivel național și local;

c) să conlucreze cu autoritățile publice centrale de specialitate și să asigure 
reflectarea în buget a politicilor sectoriale de nivel național;

d) să coordoneze și să acorde suport metodologic instituțiilor din domeniul de 
competență privind estimarea costurilor și elaborarea propunerilor de buget pe 
activități (tipuri de instituții și servicii), concomitent cu determinarea valorilor 
pentru indicatorii de produs, eficiență și de rezultat;

e) să generalizeze și să prezinte propunerea de buget, însoțită de nota informativă și 
justificările necesare;

f) să participe la consultările bugetare în cadrul Consiliului Raional Cimișlia și să 
prezinte orice informație necesară pentru justificarea propunerilor de buget;

1.2. Instituțiile bugetare:
a) să implementeze activitățile de care sunt responsabile în cadrul subprogramului;
b) să stabilească și să completeze valoarea pentru indicatorii de produs și de 

eficiență și să întreprindă măsuri în vederea realizării țintelor stabilite;
c) să întocmească și să prezente propunerea de buget, însoțită de justificările 

necesare direcției/secției de specialitate din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, 



potrivit domeniului de competență, precum și Direcției Finanțe în termenele 
stabilite;

d) să participe la consultări bugetare pe marginea propunerilor de buget.

2. Direcția finanțe: 9 9
2.1. va oferi suport metodologic cu privire la elaborarea propunerilor de buget de 

către autoritățile/instituțiile bugetare, inclusiv a propunerilor fundamentate pe 
programe;

2.2. va examina și consulta propunerile de buget înaintate din perspectiva: 
eficienței și eficacității propunerilor, structurii actuale a cheltuielilor și 
rezervelor de îmbunătățire a utilizării resurselor existente;

2.3. va examina și consulta propunerile de buget și va întocmi proiectul bugetului 
raional echilibrat cu resursele estimate și îl va prezenta Consiliului Raional 
(comisiei de specialitate) pînă la data de 20 noiembrie 2022.

3. Controlul privind executarea prezentei dispoziții se atribuie dlui Mihail 
OLĂRESCU, președintele raionului.

4. Prezenta dispoziție se include în Registrul de Stat al Actelor Locale și se aduce la 
cunoștință:
- Entităților subordonate Consiliului Raional Cimișlia;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia 

.www.raioncimislia.md

Președintele raionului Cimișlia Mihail OLĂRESCU
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