
D E C I Z I E 

mun. Cahul 
 

Nr. 06/01-V                                                                      din 30 septembrie 2022 

 

Cu privire la audierea raportului 

privind executarea bugetului raional  

Cahul în semestrul  I al anului 2022 
 

În conformitate cu 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 şi avizul Comisiei 

consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii 

transfrontaliere, având în vedere raportul privind executarea bugetului raional Cahul 

la situația din 30 iunie 2022, Consiliul  Raional  Cahul  

DECIDE: 

1. Se ia  act de  raportul  privind executarea bugetului raional  Cahul în perioada 

semestrului I al anului 2022,  din care rezultă: 

- executarea bugetului raional la situația din 30 iunie 2022 la venituri în sumă de 

194859,25 mii lei, sau la nivel de 53,8 % din suma anuală precizată, şi la 

cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 166234,43 mii lei, sau la nivel 

de 45,0% din suma anuală precizată, cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 

28624,82 mii lei, conform anexei la prezenta Decizie. 

2. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul vor asigura: 

- eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare; 

- aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor 

colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2022; 

- executarea  indicatorilor non-financiari şi financiari aprobați/precizați în 

bugetul raional pe anul 2022; 

- monitorizarea situațiilor privind creanțele şi arieratele, întru neadmiterea 

creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat; 

- implementarea  unui control financiar public intern adecvat; 

- desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu 

cerințele cadrului legal. 

3. Controlul asupra executării  prezentei decizii se atribuie Președintelui 

raionului Cahul şi Comisiilor consultative de specialitate. 
 

         Preşedintele şedinţei  

      Consiliului Raional Cahul                                    Gheorghe TABUNCIC 
                                      

           Contrasemnează: 

                   Secretarul  

        Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia  PREPELIŢĂ 
 

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 
 



Anexă 

 la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.06/01-V din 30 septembrie 2022 

 
 

 

 

Executarea indicatorilor generali 

 ai bugetului raional Cahul la situația din 30 iunie 2022 

                                                                                                                         (mii lei) 

Denumirea Cod 
Aprobat 

anul 2022 

Precizat 

anul 2022 

Executat 

semestrul        

I   anul 2022 

Executat fața de 

precizat 

devieri (+/-) în %% 

1 2 3 4 5 6 7 

I.VENITURI, total 1 339 070,40 362 479,24 194 859,25 -167620,0 53,8 

inclusiv transferuri primite 19 313 388,60 334 939,66 178 891,30 -156048,4 53,4 

II.CHELTUIELI și ACTIVE 

NEFINANCIARE 2+3 339 070,40 369 687,94 166 234,43 -203453,5 45,0 

inclusiv transferuri acordate 29  4800,0 160,9 -4639,1 3,4 

III.SOLD BUGETAR 1-(2+3)  -7 208,70 28 624,82 35833,52 -397,1 

IV.SURSELE DE FINANŢARE, 

total 4+5+9  7208,7 -28624,82 -35833,52 397,1 

VII. ACTIVE FINANCIARE 4   350,47 350,47  

VIII. DATORII 5  -371,7 -338,18 33,52 91,0 

IX. MODIFICAREA SOLDULUI 

de mijloace bănești 9  7580,4 -28637,11 -36217,51  

 

 

 

    Președintele ședinței  

Consiliului Raional Cahul                                                    Gheorghe TABUNCIC        

  

       Contrasemnează: 

            Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                     Cornelia PREPELIŢĂ 
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