
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea 

bugetului raional Cahul în semestrul  I al anului 2022”  
 

I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului  

           Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca 

urmare a respectării prevederilor  art.43 alin. (1) lit. b3), art.46 alin. (1) şi art. 53 

alin.  (1) lit. h) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 

31 alin. (2)  din  Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397/2003, art. 72 

alin. (2) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 

181/2014.  Scopul elaborării proiectului de decizie este de a informa Consiliul 

Raional Cahul despre mersul exercițiului bugetar în perioada semestrului I al 

anului 2022 şi factorii care au influențat asupra valorificării mijloacelor 

planificate, precum şi pentru asigurarea transparenței în gestionarea finanțelor 

publice de către executorii de buget.  
 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie  

          Proiectul deciziei „Cu privire la audierea raportului privind executarea 

bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2022”  conține indicatorii 

principali care oglindesc executarea bugetului raional  Cahul în semestrul I al 

anului 2022. Prin proiectul deciziei se propune de a lua  act de  raportul    privind 

executarea bugetului raional  Cahul în perioada semestrului I al anului 2022,  din 

care rezultă că nivelul de executare a părții de venituri constituie 194859,25 mii 

lei, sau 53,8 la sută din suma anuală precizată  şi la cheltuieli și active 

nefinanciare în mărime de 166234,43 mii lei, sau 45,0 la sută din suma anuală 

precizată, cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 28624,82 mii lei. Totodată, 

proiectul Deciziei prevede de a obliga  executorii de buget din cadrul Consiliului 

Raional Cahul să asigure managementul financiar şi contabil în gestiunea 

cheltuielilor bugetare în conformitate cu normele legale prevăzute, având ca scop 

eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare, ținerea la 

zi a evidenței analitice, decontărilor şi a situațiilor patrimoniale, precum şi 

desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu cerințele 

cadrului legal, utilizând formularul standard al Documentului unic de achiziții 

european.  
 

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 secțiunea „Anunțuri privind organizarea consultării publice”. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului Raional pentru examinare şi adoptare în ședință.  

 

Şeful Direcţiei generale finanţe                                 Constantin Hodenco 


