
 

 
 

 

                                                        D E C I Z I E                                 
mun. Cahul 

 
 
Nr. 10/01-V                                                                       din 15 decembrie 2022 
 
Cu  privire la aprobarea bugetului raional  
Cahul pentru anul 2023 (în prima  lectură) 

 
În temeiul art. 24 lit.a), art. 47 alin. (2)  lit. b) şi art. 55 din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 21 alin. (5) din Legea nr. 
397/2003 privind  finanţele publice locale, ţinând cont de prevederile art.43  alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art.47 şi art. 48 din 
Legea nr.419/2006 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, avizului Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional 
Cahul 

DECIDE: 
1. Se aprobă bugetul raional Cahul pentru anul 2023, în prima lectură, la 

venituri în sumă de 373385,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 373029,1 
mii lei, cu excedent bugetar în sumă de 356,8 mii lei. 

2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional 
se prezintă în anexa la prezenta decizie. 

3. Preşedintele raionului Cahul va înainta propuneri pentru examinarea şi 
aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2023 în lectura a doua. 

4. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de Comisia 
consultativă de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii 
transfrontaliere.  

 
  Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                               Sergiu DRANGOI    
                                  
       Contrasemnează: 

            Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                               Cornelia PREPELIŢĂ 
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Anexă 
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.10/01-V din 15 decembrie 2022 

 

 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare  
ale  bugetului raional Cahul pe anul 2023  

       

 

Denumirea 
Cod                            

ECO 

Suma,                             

mii lei 
 

1. VENITURI, total 1 373385,9  

2. CHELTUIELI, total 2+3 373029,1  

3. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 356,8  

4. SURSELE DE 
FINANŢARE, total 4+5+9 -356,8 

 

Rambursarea împrumutului recreditat 
între bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul II 

561120 -356,8  

       

 
 
 

Preşedintele şedinţei  
        Consiliului Raional Cahul                                              Sergiu DRANGOI    

                                  
       Contrasemnează: 

            Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                      Cornelia PREPELIŢĂ 
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