REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ
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DECIZIE
mun. Cahul
Nr. ________

PROIECT

________ 2020

Cu privire la aprobarea raportului
privind executarea bugetului raional
Cahul pe anul 2019
În conformitate cu art.43 alin. (1) lit. b), art.46 alin. (1) din Legea privind
administrația publicăă locală nr. 436/2006, art. 28 alin. (4) din Legea nr.397/2003
privind finanțele
țele publice locale, art. 73 alin. (3) din Legea finanțelor
finan
publice şi
responsabilității
ții bugetar-fiscale
bugetar
nr. 181/2014 şi avizul Comisiei consultative
economie, reforme, buget, finanțe
finan şi relații
ții transfrontaliere, avînd în vedere
raportul Direcţiei generale finanţe despre executarea bugetului
bugetul raional Cahul pe
anul 2019, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:
1. Se aprobă raportul Direcției
Direcției generale finanțe a Consiliului Raional Cahul
privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019, din care rezultă:
- executarea bugetului raional pe anul 2019 la venituri în sumă de 298729,6 mii
lei, ceea ce constituie 99,0% din suma precizată, şi la cheltuieli și active
nefinanciare în sumă de 297103,4 mii lei, sau 95,3% din suma precizată, cu un
deficit în sumă de 1626,2 mii lei (conform anexei).
2. Se ia act de Rapoartele Aparatului preşedintelui, direcţiilor, secţiilor şi
serviciilor privind performanța
performan realizatăă pe programe/subprograme.
3. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional
aional Cahul în comun cu direcţiile,
direcţiile
secţiile şi serviciile subordonate Consiliului Raional
aional vor asigura:
- aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor
colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2020, precum şi
monitorizarea exercitării de către
către organele de competență
competen a funcţiilor de
administrare fiscală, în vederea identificării și administrării
administr
integrale a
tuturor veniturilor destinate bugetului raional;
- monitorizarea situațiilor
situa
privind creanțele şi arieratele, cu implementarea
unei discipline bugetare eficiente pentru excluderea tendinţei de formare şi
creştere a acestora, precum şi neadmiterea creanțelor
creanțelor şi arieratelor cu
termenul de achitare expirat;
- implementarea unui sistem de control intern managerial riguros asupra
utilizării mijloacelor publice care să asigure atingerea obiectivelor stabilite
într-oo manieră economicoasă,
econom
eficace şi eficientă;
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- gestionarea conformă а patrimoniului public şi integritatea bunurilor aflate
in administrare;
- organizarea şi tinerea la zi а evidenței contabile și prezentarea în termen а
rаpоаrtеlor;
- desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu
cerințele cadrului legal.
4. Direcţiile, secţiile, serviciile şi instituțiile bugetare din cadrul Consiliului
Raional Cahul vor identifica rezerve de eficientizare a programelor şi
subprogramelor şi vor efectua analiza performanței activității instituțiilor
publice prin prisma bugetelor elaborate în format de program.
5. Direcția generală finanțe va monitoriza procesul de executare a bugetului
raional Cahul pe anul 2020 întru asigurarea gestionării adecvate și eficiente a
resurselor și cheltuielilor bugetare, precum și administrarea eficace a
patrimoniului public.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de Preşedintele
raionului Cahul şi de Comisia consultativă de specialitate economie, reforme,
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere.
Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul
Elaborat:

Cornelia PREPELIŢĂ

C.Hodenco, şef al Direcţiei generale finanţe ____________

Coordonat: M. Cenuşa, preşedintele raionului______________
Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist) ____________
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional_____________
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