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D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr. 03/09-V                                                                                                 din 9 iunie 2022 

 

Cu  privire  la  modificarea bugetului  

raional Cahul pentru anul 2022 

 

În conformitate cu art.43 alin. (1) lit. b), art.46 alin.  (1) din Legea privind administrația 

publică locală nr. 436/2006, art. 6 alin. (1), art. 26 alin.  (2) şi art.28  din  Legea  nr.397/2003 

privind  finanțele  publice  locale, art. 61 alin. (1), art. 70 alin. (4) din Legea finanțelor publice şi 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014,  avizul Comisiei consultative de 

specialitate economie, reforme, buget, finanțe şi relații transfrontaliere, Consiliul  Raional  Cahul  

                                                   DECIDE:  

1. Se modifică bugetul raional Cahul la venituri și cheltuieli spre majorare cu suma de 

2709805,0 lei, după cum urmează: 

1.1 La venituri : 

- 431700 lei la cod ECO 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” pentru 

majorarea planurilor unor instituții de învățămînt, conform anexei nr. 1; 

- 5000 lei la cod ECO 142320 „Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public”, 

conform anexei nr.1; 

- 30247 lei la cod ECO 191320 „Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între 

instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II”,  surse financiare 

alocate de către Agenția pentru Eficiență Energetică  Gimnaziului „George Coșbuc” din s. 

Andrușul de Jos; 

- 2242858,0  lei la cod ECO 191320 „Transferuri capitale primite cu destinație specială între 

instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II”, acordate de către 

Ministerul  Mediului  (Fondul Ecologic Național) pentru implementarea proiectului 

„Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul – etapa-I”. 

1.2 La cheltuieli: 
- 436700 lei, din care: 431700,0 lei la cod ECO 333110 „Procurarea produselor alimentare” 

431700,0 lei și 5000,0 lei  la cod ECO 222110 „Energia electrică”,  conform anexei nr. 1;     

- 30247 lei la cod ECO 311120  „Cheltuieli pentru gimnaziul „George Coșbuc” din s. 

Andrușul de Jos  pentru achitarea datoriei față de SRL „Plast Complex” pentru lucrări de 

schimbare a tîmplăriei externe la gimnaziu; 

- 2242858,0 lei, din care: 1818970,0 lei la cod ECO 315110  pentru procurarea unei 

autospeciale pentru colectarea deșeurilor și 423888,0 lei la cod ECO 222990 pentru 

desfășurarea  campaniei de sensibilizare în cadrul proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în raionul Cahul – etapa-I”. 

2. Se repartizează alocații bugetare din componenta raională în sumă totală de 7322,7 mii lei,  

      inclusiv: 

- 6852,0 mii lei pentru  cheltuieli de reparații  și procurarea mijloacelor fixe, conform anexei 

nr.2; 

- 470,7 mii lei, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului, pentru compensarea cheltuielilor 

de transport ale cadrelor didactice, pentru deplasarea în instituțiile de învățămînt din altă 

localitate decît cea de reședință, pe distanțe ce depășesc 2 km în scopul desfășurării 

activității didactice, conform anexei nr.3. 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



2 
 

3. Se aprobă transferuri cu destinația specială unităților administrativ-teritoriale de nivelul I,   

conform anexei nr.4. 

4. Se modifică   anexele nr. 1, 2, 3, 5,  9 și 11 la Decizia nr.07/09-V din 16.12.2021  „Cu privire 

la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2022” şi se expun în redacție nouă (anexele nr. 5-

10 la prezenta decizie). 

5. Sursa de acoperire a mijloacelor alocate în pct.3 din prezenta decizie se determină din contul 

soldului bugetar înregistrat la situația din 31.12.2021. 

6. Beneficiarii de alocații sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform destinației, cu 

respectarea prevederilor cadrului legal şi prezentarea raportului financiar.  

7. Direcția construcții şi drumuri va asigura verificarea corectitudinii elaborării devizelor de 

cheltuieli, autorizările, volumul şi calitatea lucrărilor executate din contul mijloacelor alocate 

prin prezenta decizie. 

8.  Direcția generală finanțe va efectua  modificări în bugetul raional conform prezentei decizii cu 

înregistrarea în SIMF ca indicatori precizați pentru anul 2022. 

9. Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii  va fi  exercitat  de  către Președintele  raionului Cahul 

şi de Comisia consultativă de specialitate economie,  reforme,  buget,  finanțe  şi  relații  

transfrontaliere. 

 

  Președintele ședinței  

Consiliului Raional Cahul                                             Tatiana SEREDENCO 

                                    

   Contrasemnează:    

        Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIŢĂ 
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