
 

 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional 

Cahul pentru anul 2023” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului: 
       Proiectul deciziei este elaborat de către Președintele raionului Cahul, în comun cu Direcția 
generală finanțe, Aparatul președintelui, direcțiile (secțiile) și instituțiile din subordinea Consiliului 
Raional Cahul, având ca bază prevederile art.53  alin. (1) lit. h)  din Legea nr. 436-XVI din 
28.12.2006 privind administrația publică locală. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite: 
       Proiectul deciziei este elaborat în temeiul art. 24, lit.a), art. 47 (2), lit. b) şi art. 55 din Legea 
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 21 alin. (5) din 
Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind  finanţele publice locale, art.47 şi 48 din Legea 
nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi 
recreditarea de stat, precum şi de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi 
modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015, ținând 
cont de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07-66 din 29.09.2022, altor acte legislative şi 
normative, ce ţin de domeniile  proprii de activitate ale Consiliului Raional Cahul. Ca priorități, în 
proiectul bugetului au fost incluse propuneri privind finanțarea programelor existente, precum şi 
obiectivele aprobate în Planul comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public 2021-
2023 în raionul Cahul, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr.06/10-V din 21 octombrie 
2021. 
 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi: 
       Proiectul bugetului raional Cahul pentru anul 2023 a fost estimat la venituri în sumă de 
373385,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 373029,1 mii de lei, ținând cont de limitele de transferuri 
de la bugetul de stat către bugetul raional Cahul, care se preconizează în sumă de 342164,1 mii lei. 
Bugetul raional Cahul pe anul 2022 se propune a fi aprobat cu un sold bugetar (excedent) în sumă 
de 356,8 mii lei, care va fi direcționat pentru rambursarea  împrumutului recreditat între bugetul de 
stat şi bugetul Consiliului Raional Cahul. 
       Nota informativă la proiectul deciziei cuprinde informații de fundamentare a proiectului de 
buget, inclusiv performanța în cadrul programelor incluse în buget, factorii care au influențat 
alocarea resurselor, precum și explicații cu privire la estimările de venituri și cheltuieli. Informația 
prezentată în nota explicativă la proiectul de buget reflectă rezultatele ultimilor doi ani bugetari, 
rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, indicatorii planificați pentru anul bugetar 2023 și 
estimările pentru anii 2024-2025. În proiectul bugetului raional Cahul pe anul 2023 un accent 
deosebit este pus pe alocarea resurselor bugetare în programe conform planificării şi stabilirii 
priorităților, subliniind conexiunile dintre resursele disponibile şi rezultatele care urmează a fi 
obținute, prin prisma de consolidare a responsabilității sporite a instituțiilor din subordinea 
Consiliului Raional Cahul în procesul de cheltuire a resurselor bugetare şi obținerea de performante 
mai mari, precum şi onorarea angajamentelor pentru împrumuturile recreditate de stat în cadrul 
proiectelor investiționale. Lista  indicatorilor-cheie  a propunerilor bugetului raional Cahul pe anul 
2023 este  prezentată în anexe la proiectul deciziei, în care sunt reflectate:  sinteza indicatorilor 
generali și sursele de finanțare ale bugetului raional, componența veniturilor,  resursele și 
cheltuielile conform clasificației funcționale și pe programe,  nomenclatorul tarifelor pentru 
serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare,  transferurile de la bugetul de stat,  
efectivul-limită al statelor de personal, bugetele instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, 
secundar general, special şi complementar (extrașcolar), regulamentul şi cuantumul fondului de 
rezervă, repartizarea alocațiilor pentru ocrotirea sănătății, lista proiectelor finanțate din surse 
externe, sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susținere  socială a populației şi alte 
prevederi.  
 4. Fundamentarea economico-financiară 
        Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 
2023” va asigura activitatea economico-financiară a tuturor subdiviziunilor şi instituțiilor 
subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023. 



 

 
 

5. Consultarea publică a proiectului 
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în proces 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 
consultări publice și proiectul de decizie au fost plasate pe pagina web a Consiliului Raional 
www.cahul.md.      
          Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 
propune Consiliului Raional Cahul pentru examinare şi adoptare în ședință.  
 
 
Constantin Hodenco, 
Șef al Direcței generale finanțe                                          
 


