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PROIECT 
 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. _______                                                                      din ,,____”________  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 din 
25.07.2014,  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 după cum urmează: 
1.1  La venituri: 
         -Se micșorează cod ECO 191320 „Transferuri capitale primite cu destinație 

specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de 
nivelul II” cu suma de 523328,0 lei, din cadrul proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în raionul Cahul-etapa I”. 

      - Se majorează bugetul  Direcției Generală Asistența Socială și Protecție a 
Familiei (ORG1 2013) cod ECO 144114 „Donații voluntare pentru cheltuieli 
curente din surse interne pentru instituțiile bugetare” cu suma de 24493,0 lei, 
donație acordată de către AO „Parteneriat pentru fiecare copil”;  

1.2  La cheltuieli: 
      - Se micșorează cu suma de 523328,0 lei bugetul Aparatului Președintelui 

(ORG2 10674  F1F3 0510 P1P2 7002 P3 00473)cod ECO 222990- 373788,0 
lei și cod ECO 315110- 149540,0 lei  

      - Se majorează cu suma de 24493,0 lei  Aparatul Direcției Generală Asistența 
Socială și Protecție a Familiei la linia bugetară ORG2 03756 F1F3 1070 P1P2 
9012 P3 00523 cod ECO 211180 – 10850,0 lei, cod ECO 212100 – 3150,0 lei 
și cod ECO 331110 – 10493,0 lei. 

2. Se repartizează alocații bugetare din componenta raională țn sumă de 347,6 mii 
lei, conform anexei la prezenta decizie. 

3. Se redistribuie alocațiile bugetare după cum urmează: 
-se micșorează cu suma de 92000,0 lei Secția cultura ORG2 13470 F1F3 0861 
P1P2 8501 P3 00005 cod ECO 211180 – 72000,0 lei, cod ECO 212100 – 
20000,0 lei; 
-se majorează cu suma 57000,0 lei Biblioteca Raională A.Ciurunga ORG2 
09703 F1F3 0820 P1P2 8502 P3 00231 cod ECO 222300 – 57000,0 lei. 



- se majorează cu suma de 35000,0 lei Aparatul președintelui  ORG2 10674  
F1F3 0111 P1P2 0301 P3 00005 cod ECO 281900 35000 lei.  

4. Se modifică anexele nr. 1, 2, 3 și 9 la decizia nr.05/02-V din 17.12.2020 „Cu            
privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2021 (în lectura a doua)” 
şi se expun în redacție nouă (anexele 2-5). 

5. Beneficiarii de alocații sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform     
destinației, respectarea prevederilor cadrului legal, asigurarea unui  
management financiar adecvat şi prezentarea raportului financiar.  

6. Direcția generală finanțe va efectua  modificări în bugetul raional conform  
prezentei decizii,   cu înregistrarea în SIMF cu indicatori precizați pentru anul    
2022. 

7. Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii  va fi  exercitat  de către Președintele 
raionului Cahul  şi  de  către  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:  E.Daud, vicepreşedintele raionului  

Avizat pentru legalitate:  L.Răileanu, specialist principal(jurist)  

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(mii lei)

total 211180 212100 222400 222500 222990 331110 332110 336110

1 Aparat  DGÎ 200,0 200,0

2
Gimnaziul -Grădinița 
"Mihail  Lomonosov"                               

8,0
8,0 8,0

3
Gimnaziul "Alexandr  
Puşkin" s. Burlăceni

35,2
35,2 13,0 2,2 20,0

4
Gimnaziul -Grădinița "Igor 

Creţu" s. Găvănoasa 
11,5

11,5 11,5

5
Gimnaziul  "Nicolae Iorga" 

s. Burlacu
15,0

15,0 2,0 8,0 5,0

6
Liceul Teoretic "Vasile  
Alecsandri" s. Colibaş

30,0
30,0 18,0 12,0

7

Liceul Teoretic "Alexei 
Mateevici" s. Alexandru 

Ioan Cuza

3,6

3,6 2,0 1,6

8

Liceul Teoretic 
"Academician  Ion Bostan" 

s.Brînza

7,3

7,3 1,3 6,0

9

Liceul Teoretic "Mihai 
Eminescu" s. Slobozia 

Mare

10,0

10,0 7,8 2,2

10
Liceul Teoretic "Ioan 

Voda" mun. Cahul
27,0

27,0 5,0 22,0
11 Componenta raională -580,9 -580,88 0,0

TOTAL -233,28 200,00 -580,88 147,60 7,80 2,20 8,00 39,30 2,00 10,20 76,50 1,60

Anexă 
la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___ din ___________ 2022

Repartizarea alocațiilor bugetare din Componenta raională pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar 

general pentru anul 2022

 Eco K6 

316110        

(procurarea 

generatoare

00389

N/d Denumirea instituției

Total 

general

Eco K6 

222990



NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu  privire  la  modificarea 

 bugetului raional  Cahul  pe  anul  2022” 
1. Denumirea autorului proiectului  

Proiectul deciziei „Cu  privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pe  anul  2022” 
este elaborat de către Direcția generală finanțe în temeiul art. 28  din  Legea  nr.397-XV din 
16.10.2003 privind  finanțele  publice  locale, art. 61 alin. (1)  din Legea finanțelor publice şi 
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite  
            În legătură  cu nereușirea petrecerii procedurii de achiziții publice pentru anul 2022, privind 
implimentarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul-etapa I”, 
se micșorează la partea de venituri  “Transferurile capitale primite cu destinație specială între 
instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II” și respectiv la partea de 
cheltuieli. 
          Majorarea bugetului Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei  în 
conformitate cu Acordul de colaborare dinte AO „Parteneriat pentru fiecare copil” și Consiliul 
raional Cahul.  

 În legătură cu apariția necesităților suplimentare privind asigurarea autobuselor școlare cu 
combustibil și lubrifianți pînă la finele anului 2022 . Totodată, pentru asigurarea transportării 
elevilor în perioada rece a anului este necesară dotarea autobuselor școlare cu anvelope, precum și 
procurarea pieselor de schimb și efectuarea unor lucrări de reparație și întreținere periodică ale 
autoturismelor. 

Pentru crearea condițiilor optime în instituțiile de învățămînt general din subordinea 
Consiliului Raional Cahul și asigurarea funcționalității cazangeriilor în lipsa energiei electrice, 
fiind necesar accesul la surse autonome de aprovizionare cu energie electrică (generator). 

Redistribuirea alocațiilor bugetare se efectuează, în legătură cu majorarea tarifelor la 
resurse energetice s-au format datorii la achitarea serviciilor de locațiune  față de primăria 
mun.Cahul de către Biblioteca Raională A.Ciurunga și achitarea cheltuielilor pentru indemnizația 
consilierilor. 

3.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie 
Proiectul deciziei „Cu  privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pentru  anul  

2022” prevede micșorarea bugetului raional Cahul pe anul 2022 la venituri cu suma de  523328,0 
lei la codul economic 191320 „Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile 
bugetului de stat și instituțiile bugetelor local de nivelul II” și   la partea de cheltuieli la liniile 
bugetare ORG2 10674  F1F3 0510 P1P2 7002 P3 00473 cod ECO 222990- 373788,0 lei și cod 
ECO 315110- 149540,0 lei. 

         Se majorează bugetul Direcției Generală Asistența Socială și Protecție a Familiei (ORG1i 
2013) cod ECO 144114 „Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 
instituțiile bugetare” cu suma de 24493,0 lei acordate de către AO „Parteneriat pentru fiecare 
copil” și la partea de cheltuieli la linia bugetară ORG2 03756 F1F3 1070 P1P2 9012 P3 00523 cod 
ECO 211180 – 10850,0 lei, cod ECO 212100 – 3150,0 lei și cod ECO 331110 – 10493,0 lei. 

         Majorarea bugetelor instituțiilor de învățămînt  cu suma 147,6 mii lei pentru cheltuieli de 
transportarea elevilor și 200,0 mii lei bugetul Aparatului Direcției învățămînt pentru 
achiziționarea generatoarelor pentru funcționalitatea cazangeriilor instituțiilor de învățămînt. 
Redistribuirea alocațiilor bugetare 

-se micșorează cu suma de 92000,0 lei Secția cultura ORG2 13470;  
-se majorează cu suma de 57000,0 lei Biblioteca Raională A.Ciurunga ORG2 09703: 
-se majorează cu suma de 35000,0 lei Aparatul președintelui ORG2 10674. 

4. Avizarea si consultarea publică a proiectului  
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional Cahul 
www.cahul.md,  directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizie. Proiectul a 
fost supus avizării de către secretarul Consiliului Raional potrivit cerinţelor de formă prevăzute de 
cadrul normativ în vigoare. De asemenea, proiectul a fost supus expertizei juridice. 
         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se 
propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în ședință. 
Constantin Hodenco, Şef al Direcţiei Generale  Finanţe                                    


