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РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ
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DECIZIE
mun. Cahul
Nr. 04/17-V

din 7 iulie 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.
181/2014, Dispozițiile primarului municipiului Cahul nr.358 din 22.06.2022 „Cu
privire la redistribuirea alocațiilor fondului de bugetare participativă aprobat în
bugetul municipiului Cahul pentru anul 2022” şi nr. 379 din 04.07.2022 „Cu privire
la introducerea unor modificări în dispoziția primarului municipiului Cahul nr.358
din 22.06.2022 „Cu privire la redistribuirea alocațiilor fondului de bugetare
participativă aprobat în bugetul municipiului Cahul pentru anul 2022”, Deciziile
Consiliului comunal Moscovei nr. 04/3 din 30.06.2022 şi 04/8 din 30.06.2022,
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, după
cum urmează:
1.1 La venituri:
- 358654,0 lei „Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetele
locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități
administrativ-teritoriale”.
1.2 La cheltuieli:
- 100000,0 lei, la Cod ECO 311120, pentru reparația blocurilor sanitare în cadrul
Proiectului „Blocuri sanitare accesibile pentru copii din 2 clase primare”, Școala
primară „A.Mateevici” mun.Cahul;
- 50000,0 lei, la Cod ECO 311120, pentru reparația unei încăperi în cadrul
Proiectului „Clasa viitorului în cadrul Școlii primare „A.Donici”;
- 89806,0 lei, la Cod ECO 311120, pentru reparația unui pavilion în cadrul
Proiectului „Foișor - colțișor de Rai”, beneficiar Serviciul social „Centrul de zi
pentru copii cu dizabilități;
- 118848,0 lei, la Cod ECO 311120, pentru reparația unei încăperii şi acoperirea
cheltuielilor la lucrările de reparaţie a intrării în Gimnaziul „Vladimir
Corolenco” din com. Moscovei”.

2. Se repartizează din soldul disponibil al mijloacelor financiare, finanțate din surse
externe și înregistrate la situația din 01.01.2022, suma de 1900 lei, acumulată de
către Instituția Publică Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” mun. Cahul, în cadrul
proiectului „Programul de grant pentru proiectele securității umanitare
„KUSANONE”.
3. Se aprobă modificarea bugetului raional pe anul 2022 la partea de cheltuieli în
sumă de 16900,0 lei, alocate din fondul de rezervă prin dispozițiile Președintelui
raionului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al
Consiliului Raional Cahul” nr.36-n din 16.02.2022, 56-n din 21.03.2022 şi
nr.133-n din 05.07.2022, pentru transportarea ajutoarelor umanitare acordate
sistemului medical din raion.
4. Se alocă din fondul de rezervă 142,0 mii lei Direcţiei generale învățământ pentru
efectuarea lucrărilor de reparație a stației de transformatoare PT 10kV la
Gimnaziul „Alecu Russo” din s. Ursoaia, com. Lebedenco.
5. Se modifică anexele nr. 1, 2, 3, 9 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, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 la prezenta decizie.
6. Beneficiarii de alocații sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform
destinației, cu respectarea prevederilor cadrului legal şi prezentarea raportului
financiar.
7. Direcția generală finanțe va efectua modificări în bugetul raional conform
prezentei decizii, cu înregistrarea în SIMF ca indicatori precizați pentru anul 2022.
8. 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.
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