privind acrivitatelffffi:i generate
finanfe a
consiliurui raional cahur in pe-rioaaa
anurui 20rg
Direc{ia generald finan{e este o
subdiviziune structurard din subordinea
consiliului
raional cahul ce igi desftgoara
aafivitateapotriuit nrgulamelturui privind
organizarea gi
funcfionarea Direcfiei Generale
Finan{e u ionritiuruiRaional cahuf
aprobat
prin Decizia
consiliului raional cahul nr. nr.03/05-IV
din 24.09.2015.
conform statelor.de p.ersonal aprobate
prin Decizla consiliului raional cahul
nr. 134 din
09 martie 2017, direclia dispune
de un efectiv-limitd in numdr o.
r t urritali.
obiectivul de bazd' il direcliei generale
nrl"t" constd in asigurarea implementdrii
asigurarea eriborarii, aprobdrii qi

'.::ffif',Tff:il,ffi[":,JJg|xl ;;;;;{;;;;';;
Direc{ia generald finanJe are misiunea

politicii statului in domeniul finantelorpublice de a asigura promovarea qi implementarea
ranirrer local, gestion*.u finanfelorpublice
in conformitate bunei cu principiiie guverndri.
Pentru realizatea competen{elor legale
a fost elaborat planul de activit ate al
Direc{iei Generale-Finan{e p.nt u
anul20l6,aprobat de cdtre pregedintele raionului
cahul
la 15'01 '2019' in Planul de activitate a fost
siabilit un set de prioritd[i, careau facilitat
implementatea cadrului legal, gestionarea
resurselor bugetului, administrarea
.
patrimoniului public
al consiliuluiraional cahul, ,*.rutu..u
gi raportarea bugetului raional
gi a bugetului consolidat araionului
cahul p" inut )oLg, prlcum qi .iuuor-ea
bugetului
raional pe anul 2020 gi a estimdrilor pe
anii 2021_2022.
care a guvernat activitatea Direcliei Generate
Finanle in anut 2019 a
i:i:;i"!;:'1,
- Legeanr' 397 dl"
r0.2003 privind finanfere publice locale;
- Legea nr' I 8l din 19
25.07 .2014 hnanlelor puuti." qi responsabilitdJii
bugetar-fiscale;
- Codul fiscal nr.l t63_XIII din 24 aprilieiggl;
- Regulamentul-tip al991iei finanJe a unitafi
administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotdrirea
Guvernului nr.757 din 5 iulie 2004:

{

- ordinul Ministerului

bugetard;

Finanfelor nr. 208 din

24

decembrie 2015
'vLJ

privind
clasificatia-PL
'

- ordinul Ministerului Finanfelor nr.
209 din24 decembrie 2ll|privind Setul metodologic
privind elaborarea, aprobarea gi modificarea
bugetului;
- ordinul Ministerului Finanfelor nr.. 216 din ig.tz.zot5
cu privire la aprobarea planului

de conturi contabile in sistemul bugetar gi
a Normelor meiodologile'privind evidenla
contabild qi raportarea financiari in ,irt.-ut
- Strategia Na{ionald de Descentralizare qibugetar.
rianut de ac{iuni privind implemen tarca
strategiei na1ionale de descentr arizarepentru
anii 20r210rg;
- Strategia de dezvoltare a managementului finan{elor publice
2013-2020 qi planul de
ac{iuni pentru implementarea str#giei de
dezvoltarea managementului finanfelor publice
2013-2020;
- Programul de dezvoltare socio-economica
a raionului cahul pe anii 2017-2020
i a planul
de

aprobat

prin Decizia consiliului raional cahul,

^ac{iuni,
Nr. 0ll0I-IV
din26
ianuarie 2017.
in calitate de subdivi ziune care bene ficiazd"de increderea
autoritafilor/institu{iilor
publice locale din raionul cahul, D.G.l.
cahul a asijurat utilizarcaeconomd qi eficientd
a fondurilor qi activelor publice. Prin implementarei
zilnicd a obiectivelor din planul
de

a susfin ututitizarea conformd
a nnanferor

fitii::

'Tffi:ffi:iffi,"T,fiTrft.?r?;1..i"fur
Principale
direc{ii de ac{iune
gi

' aprobarei gi
managementului
elaborarea

.

nivelul

.

prioritaliin anul 2019 auvizaturmdtoarele
obiective:

modificarea
finan{elorpublice.

I qi II

'bugetului

in

contextul reformei

gi evaluarii efectel"t p"riii.ilor rarv'('r'
r ----varvr raionale urupru
asL sustenabilitdtii,

.
finanfelor_publice pe termen lung.

utilizarca.resurselor publice prin
moni tofizareaeficienfei programelor
de cheltuieli
publice qi prin corelarea alocdrii
resurselor cu performanfa.

i:ffi|;:l,T

pe anul 2020 in .onfor-itate cu prevederile
cadrului bugetar pe

Direcfiei Generale Fina{e.
Pentru implementarea Planului de activitate
pentru anul 2019 au fost mobilizate
toate resursele interne ale Direcfiei, precum
gi r-u *tuuorat cu alte direclii qi secfii
din
cadrul

consiliului raional cahul gi alli actori externi*car.
o.fin airibulii, funcfii
competen{e conexe activitdfii
Direcfiei (Serviciul fiscal, Direc{ia

p.nr*

gi

statisticd cahul,
Inspeclia financiard, etc.).
Reieqind din angajamente
qi prioritd(ile stabilite, activitatea Direc{iei
-asumate
generali finan{e in anul 2019 s-a focusat
p i-pt.-.n tareacu maximr consecven{d a 5
obiective' 12 activitdfi
29
acliuni insciise in planul anual {e activitate
-qi
cu indicarea
concretd a indicatorilor de
produs/rezultat gi termenelor a"
rezultatelor
evaludrii efectuate, gradul de realizare al
Planului de activi tate aloi*.ti.i generale finan{e
pentru anul2019 a fost in medie de circa g3%.
Nivelul de realizare a acfiunilor din plan
denotd faptul, cd Direc{ia generald finan{e
u arpu, .forturi sus{inute pentru realizarea
obiectivelor fixate.
TotodatS, desfbgurarea activitdlii Direc{iei
a fost influen{atd de unii factori de naturd
extern6' care insr au avut gi au un impact
considerabil, cum ar fi: lipsa specialigtilor in
domeniu.
Conform statelor de personal aprobate prin Decizia
Consiliului raional Cahul nr.
09/03-IV din 23'1.! 2017 ,,cuprivire la aprobarea
orgunigramei qi statelor de personal al
Aparatului Pregedintelui, ale direc{iilor gi ale
altoruiuoirririuni subordonate

t"riiiilrl'i*ror-

consiliului
raional cahul pentru anul 2018", Direcjia Generala
Finan{e a avut stabilite 16 func{ii
publice' insd in mediu au activat doar |2.2
funcfionari. salarizarea inadecvatd in acest
sector a determinat func{ionarii sd opteze pentru
alte structuri, care oferd salarii mai
atractive' Cu aceeagi problemd s-au confruntai qi
unitd{ile bugetare subordonate consiliului
raional cahul gi autoritdtrile publice locale
de nivelul i.
Mecanismul de incadrare in servicul public este
foarte complex gi deosebit de
birocratic' Pe parcursul perioadei de referinld
au fost organizate 3 concursuri pentru
ocuparea a 4 funclii vacante. in rezultatul
concursurilor au fost angajate3 persoane, dintre

care una debutant.

Activitatea realizatd de Direcfie
in conformitate cu planul de actiuni,
cu descrierea
de
p,iiu,n",urtar
'rtrl;^::"'i,,.:il:l',Tt,fi :i:t:;T:^eii*'ir"'ui*o'i""*tror
pentru anur
Rezultatele exerciliului bugetar
a anului 2llgdemonstre azd
cdobiectivul propus a
fost atins' Implementarea Planului
de u.liunir-u soldat cu urmdto
arele rczultate:
Bugetul raional cahul pe anul 2.01'9
f";;;;;"bat
de
corrsiliul
prin Decizia nt'06/0s-tv din 06
raional cahul
?
"at " or.iri.i
decembrie zots. conform
nominalizate,
indicatorii bugetului raional cuhut
a+
;*"uui
ru
venituri
gi
cheltuieli
in sum6 de
261560,4 mii lei, fdrd deficit
"y bugetar.
sau excedent
Pe parcursul anului 20lg de.
cdtre Diriclia generald finan{e au
fost elaborcte 12
proiecte de decizii,prin care
au fost operaternooinrlari qi completdri
ale
bugetului raional:
o Nr'O1/08-rv din24'01'2019 "cu privire
la
alilo"ur"umijloacelor
financiare,,,
o Nr'02/07-rv din 22'03'2019 "cu privire
la modificare anexei nr.4 ra Decizia
din 06'12'2018 ,,cu privire r"
bugeturui raionat cahul pe

o
r
o
o
'
r
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anul

"pr"u*ea

Nr'02/06-rv din 22'03'2019 "cu.privire
la repartizareamijloacelor financiare
din
componenta raionald, pe anul 20
lg. .

Nr'03/15-IV din 28'03 ' 2019
,,cu piivire Ia alocarea mijloacelor financiare din
fondul
d,e rezewd, al Consiliului
Raional -ahul,,,
Nr'03 /06-rv din 12'06'2019
,,cu privire la alocarea mijloacelor financ iare,,,
Nr'04/10-ry din2L 08'2019 ,,cu privire la
alocarea mijloacelor financiare din
fondul
de rezervd al Consiliului Raional
Cahul,,.
din2l'08'2019,,cu privire la corelarea bugetului
raionar cahul pe anul
)Hr'r1{18-IV

Nr'04109-rv din 2r'08'2019 "c..privire la
repartizareamijloacelor financiare din
componenta raionald pe anul
2019,,,

' ilX?lJl;Il o'" 2t'08'20r1,cu privire la modificarea bugetului raional cahul pe

o
o

Nr'04/01-N din 2L08'2019,,cu privire la executarea
bugetului raional cahul
semestru I al anului 20lg',,

pe

Nr'05/03-IV din 03' r0'20lg "cu privire la redistribuire
aloca{iilor bugerare aprobate
in bugetul raional Cahul pe anul )01g,,,

Jindnd cont de modificdrile operate prin deciziile adoptate
de cdtre
consiliul raional cahul, indicatori i priciz,a.;i
ui-iug.tului raional cahul pe anul
2019 au constituit la partea de venituri
- 30 iaii,zs mii lei, la parteade cheltuieli
- 313843'56 mii lei, cu un deficit de l22lg,2r
lei, astf,el viniturite ini{iale au
fost majorate cu 27906,55 mii lei (cu l0g,i -ii
la sutd), iar cheltuielile cu 40 125,76
mii lei (cu I 12'8 la.suta)' Drept surse de finan{are
a deficitului au servit soldul la
contul bugetului raional
i
constituit la situafia din 0 1.01.201g- I 4112,67
lei.
"ur" au fost
veniturile qi cheltuielile
efectuate in conformitate cu prevederile
legale,

depdqiri la capitolele de cheltuieli nu
au fost inregistrate.
Analizdnd execufia bugetului raional p.rrtdurr,ri

20lg se constatd urmdtoarele:
incasdrile realizate in sumd ai zgglzg,56
mii lei, cu 2gg4,7gmii lei (l%)
mai pu{in decit nivelul prevederilor precizatein
suma de 301624,35 mii lei. Fafd
de anul 20lB s-a inregistrat o majorare
cu ll9"2o%

)

-

F

cheltuielile efectuate in
sum6 de 2g7103,1!

_miirei, cu

16740,17

mii

rei
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Peparcursul anului 20te,
oirJctili.ruuorarea gi administrarea
la cererile executorilor de
'p."iatigtii
bugerului,
u"glr'""
elaborats+'p-i.rl:
dispozilii
preqedintelui
raionului pi au efectuat toJ;-n-#i
are
9.
r"
o-"
bugetare are instituliilor
din

pr""i

i,"..tii
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Toate proiectele de decizii
.,rlin or .o.p.i.;1u oir.r{iei Generale
in prealabil afiqate pe pagina
Finan{e au fost
*.u ur consiliului raional cahur.
Colaboratori Direcliei General.
finurrl"
fa 6rrm izarcagi desfbqurarea
audierii publice la 16 declmbrie'iotg
p."i.",r{de-decizie;cu
privire la aprobarea
bugetului raional Cahul
,,.
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" 2020
anul

Cetdfenii

uro"j#if. constituite in
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In perioada de raportare am. tins
cdlduzim de principiile di
in'purliutit{.

perfecfionat qi implementat

I

fim profesioni;ti in_ ceea ce facem
qi sd ne
rir-^i.in perioad u riruiaa fosr denrortat,
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cadrul deperfectare
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i}il,:',Hi}T,ffi;teautoritdlilorrepreritiiiu"qi
bugetului raional

b_ugetard qi

;".l"tinc"-oo,,,.ni'ia..o-p.t",,rau

deiiberative de niverur

ri

ei

prin realizarea mai rnulto, activitatri,
u,
analiza,
prognozare' calcule qi identificare
a veniturilor, mon itorizarealunara
a executarii
pltr\ii de venituri a bugetului raional,
etc. .
specialigtii Direc{iei generale finanie pe
parcursul anului 2llgau fost implicafi
in
prezentarea gi rezolvarea problemelor
cotidiene, unele din ele fiind:

,ir-

fi:

(APL de nivelul I) Direc{ii, sec{ii
;i
subordonate consiliului raional cahul
la toate
etapele procesului bugetar' precum gi
alte informafii,"ur. uu--fost prezentate
Ministerului Finafelor in termenii stabiiili;
2021-2022' recepfionarea, analiza qi
!.n*ot r{rur"u materialelor prezentate cu
introducerea in sistemul Informafionut
d. Management Financiar (SIMF) cu
qi prezentarea Ministerului Fiianlelor
in iormat electronic qi

;:iil1iXn'Jf,H::"*

;l-hi?l"jlal

nivelului

II a tuturor

transrerurilor

;; d",ti;il;-#;iurlff,t;

acJiunilor concrete in vederea majordrii
bazei fiscare a bugetului gi optim
izdrii
cheltuielilor bugetare;

.

lea cu procesul oe mooincare qi redistribuire
informa{ional de management financiar;

ff:#::ft

a bugetelor locale in

sistemul

ale bugetelor primdriilor instituliitor
publice finan{ate de la bugerul
si

indemniza{ii unice in conformitate cu pr.u.o.riie
Hotdrarii Guvernului nr.g36 din
l3'09'2010 ,,cu privire la acordu.tu ina.,nniruiiilot
unice pentru construc{ia unei
case individuale ori unei locuin{e cooperatiste
sau procurarea spa{iului locativ, sau
restaurarea caselor vechi unor categorii
d" cetdleni'f cu moaific'ariie qi complet'rile
ulterioare;

salarizare

F

.

qi acordarea ajutorului practic tuturor
in .tt:19*l
autoritdtiloriinstituliilor
bugetare finanlate de la bugetele locale;
^oi.."1ia
particip at ea la instruiri-seminare o, gi"irut"
J.
generald fi nan{e privind
aspecte ce fin de modul de iitocmire qi prezenrare
"Unele
a rapoartelor financiare
qi utilizarea modului CNFD, Particularitalile
elaborarii pronost'icului bugetelor pe
anul 2020 qi estimdrile pe anii 2021_2022;
bugetar

opera{iuni economice;

primar gi secundar general intru implementarea in
continuu.. u firrun{drii pe
formuld (de cost standard per elev);

.

baz6, de

institu{iilor publice finanfate de la bugetul raional in termeni
staUitifi;
redistribuire a bugetelor locale in sistemul informafionai
reparaf

a.r,unug.-;;i;;;J:

iilor capitale efectuate.

introduse in in sistemul informalional rapoariele privind
statele si efectivul de
personal (formularul nr.FD-050) ole institiyiilor bigetare
finanlate de la bugetul
raional qi bugetele UAT de nivelul II.
Pe parcursul anului 2019 doi colaboratori ai
DGF Cahul au beneficiat de cursuri
de instruire externd:

specialist superior al
?irecfiei elaborarea qi administrarea bugetului, dna cicu Irina
a participat la cursul ,,introducere
in finan1.t. puitir.] care afost organ
izat d,e cdtre
de Tehnologii Informa{ionale in
eir*i"
perioada
octombrie
Itoib!tt'-l

.
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specialist superio-r, al Direc{iei elaborarea
gi administrarea bugetului, dna
Romanenco Ana-Maria a participat la
cursul de dezvoltare profesionald ,,
Managementul finan{elor publir. in
instituliile din irrrrala-intul preqco lar,,, care
a
decdtre Academia de Administrare publicd
inperioad a 2g-29marrie

fr1tn:t**izat
lger

al Direcfiei generale finanfe
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constantin Hodenco

