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PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 
Nr. _______                                                                                          din  ____________  2022 

 

Despre  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 

 la  Decizia nr. 03/09-V din 9 iunie 2022  „Cu privire la 

 modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” 

 

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

administrația publică locală nr. 436/2006,  art. 28 alin.  (1) din  Legea  nr. 397/2003 privind  

finanțele  publice  locale, art. 61 din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale 

nr. 181/2014, avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe şi 

relații transfrontaliere, având în vedere demersul nr. 1002 din 24.08.2022 al directorului IP 

Gimnaziul-Grădiniţă „Igor Creţu” s. Găvănoasa, demersul nr. 267 din 18.08.2022 al Primăriei 

Crihana Veche, solicitarea executorului de buget,  Consiliul  Raional  Cahul  

                                                   DECIDE: 

1. Se modifică pct. 11 din Anexa nr. 2  la Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022 „Cu privire la 

modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” după cum urmează: 

- sintagma „Lucrări de amenajare a teritoriului gimnaziului” se înlocuiește cu sintagma 

„Construcţia acoperişului gimnaziului”; 

2. Se modifică pct. 8 din Anexa nr. 4  la Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022 „Cu privire la 

modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” după cum urmează:  

- la compartimentul ,,Reparaţia drumurilor locale din intravilan”- sintagma „(sector 

drum beton)” se exclude. 

3. Beneficiarii de alocații sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform destinației, 

respectarea prevederilor cadrului legal, asigurarea unui management financiar adecvat şi 

prezentarea rapoartelor financiare.  

4. Direcția generală finanțe va efectua  modificări în bugetul raional conform prezentei Decizii 

cu înregistrarea în SIMF ca indicatori precizați pentru anul 2022. 

5. Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii  va fi  exercitat  de  Președintele  raionului Cahul  şi  

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

transfrontaliere. 

 

    Președintele ședinței  

Consiliului Raional Cahul                                    

 

       Contrasemnează: 

            Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIŢĂ 

 
Elaborat: C.Hodenco, șef al  Direcției generale finanțe 

Coordonat:  N.Dunas, preşedintele raionului  
Avizat pentru legalitate:  L.Raileanu, şef interimar al Serviciului juridic și resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 



 
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie a Consiliului raional Cahul 

„Despre  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la  Decizia Nr. 03/09-V din 

09.06.2022  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul 

 pentru anul 2022” 

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului  

 Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca urmare 

a Demersurilor nr. 1002 din 24.08.2022 al Directorului IP Gimnaziul – Grădiniţă 

„Igor Creţu” din com. Găvănoasa, r-l Cahul şi respectiv Primăriei com. Crihana 

Veche, r-l Cahul nr. 267 din 18.08.2022, cu respectarea prevederilor Legii nr. 436-

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele 

publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181/2014 şi îndreptat la soluţionarea solicitărilor 

expuse în demersurile date. 

 Scopul elaborării proiectului de decizie este de a redirecţiona sursele 

financiare alocate IP Gimnaziul - Grădiniţă „Igor Creţu” din com. Găvănoasa,  

r-l Cahul, şi finanţarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor din localitatea  

com. Crihana Veche, r-l Cahul. Sursele financiare respective au fost alocate 

anterior prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 03/09-V din 09.06.2022 „Cu 

privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

          Proiectul deciziei „Despre  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la  Decizia nr. 

03/09-V din 09.06.2022  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru 

anul 2022” prevede redirecţionarea surselor financiare alocate IP Gimnaziul - 

Grădiniţă „Igor Creţu” din com. Găvănoasa, r-l Cahul, de la amenajarea teritoriului 

gimnaziului, la construcţia acoperişului gimnaziului şi lărgirea posibilităţii de 

finanţare a lucrărilor de reparaţie a drumurilor din localitatea  

com. Crihana Veche, r-l Cahul. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

          Adoptarea şi implementarea prezentului proiect de decizie nu necesită cheltuieli 

bugetare 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 Cahul pentru examinare şi adoptare în ședință.  

Constantin Hodenco, 

Şef al Direcţiei generale finanţe                             

 


	Nr. _______                                                                                          din  ____________  2022
	Despre  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4
	la  Decizia nr. 03/09-V din 9 iunie 2022  „Cu privire la
	modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”
	1. Se modifică pct. 11 din Anexa nr. 2  la Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” după cum urmează:
	- sintagma „Lucrări de amenajare a teritoriului gimnaziului” se înlocuiește cu sintagma „Construcţia acoperişului gimnaziului”;
	2. Se modifică pct. 8 din Anexa nr. 4  la Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” după cum urmează:
	- la compartimentul ,,Reparaţia drumurilor locale din intravilan”- sintagma „(sector drum beton)” se exclude.
	3. Beneficiarii de alocații sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform destinației, respectarea prevederilor cadrului legal, asigurarea unui management financiar adecvat şi prezentarea rapoartelor financiare.
	NOTA INFORMATIVĂ
	la proiectul de decizie a Consiliului raional Cahul
	„Despre  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la  Decizia Nr. 03/09-V din 09.06.2022  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul  pentru anul 2022”
	Proiectul deciziei „Despre  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la  Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” prevede redirecţionarea surselor financiare alocate IP Gimnaziul - G...

