
NOTA INFORMATIVĂ la proiectul de decizie a Consiliului raional „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pe anul 2019” I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului             Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca urmare a respectării prevederilor art. 31 (3)  din  Legea  nr.397-XV din 16.10.2003 ,,Privind  finanțele  publice  locale" (MO nr. 397-399 din 31.12.2014), art. 73 (3) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014  Scopul elaborării proiectului de decizie a fost de a informa Consiliul raional despre rezultatul exercițiului bugetar pe anul 2019 şi factorii care au influențat la nevalorificarea mijloacelor planificate şi de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget. Prin urmare, în vederea asigurării de către executorii de buget a unui management eficient se propune examinarea şi aprobarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019”. II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie            Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019” conține indicatorii principali privind executarea bugetului raional  Cahul în anul  2019, care oglindesc executarea bugetului raional în anul 2019. Prin proiectul deciziei se propune pentru a fi aprobat raportul  Direcției generale finanțe a Consiliului raional Cahul privind executarea bugetului raional  Cahul pe anul  2019,  din care rezultă nivelul de executare a pârții de venituri în sumă de 298729,6 mii lei, ce constituie 99,0% din suma precizată  şi la cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 297103,4 mii lei, ce constituie 94,7% din suma precizată, cu un excedent în sumă de 1626,2 mii lei. Totodată, se ia act de Rapoartele Aparatului preşedintelui, direcţiilor, secţiilor şi serviciilor privind performanța realizată pe programe/subprograme. III. Fundamentarea economico-financiară  Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. IV. Consultarea publică a proiectului           În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.cahul.md la directoriul „Transparenţa decizională” la secţiunea „Proiecte de decizii” Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.  Şef al Direcţiei generale finanţe                                 Constantin Hodenco 


