
 

 
 

 

                                                        D E C I Z I E                                 
mun. Cahul 

 
 
Nr.__________                                                                        din   _______ 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 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 Preşedintele 
raionului Cahul şi de Comisia consultativă de specialitate economie, 
reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere.  

 
  Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                
                                  
       Contrasemnează: 

            Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                               Cornelia PREPELIŢĂ 

 
Elaborat:     C.Hodenco, şef al Direcţiei generale finanţe  
Coordonat: N. Dunas, Preşedintele raionului 
Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, şef interimar, Serviciul juridic şi resurse umane 
Avizat: C. Prepeliţă, Secretarul Consiliului Raional 
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-356,8

Rambursarea imprumutului recreditat între bugetul 

de stat și bugetele locale de nivelul II
561120 -356,8

Anexă

la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.___ din ___________ 2022

1.VENITURI, total 1 373385,9

 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale  bugetului                                                   

raional Cahul pe anul 2023

Denumirea

Cod                            

ECO

Suma                             

mii lei

2.CHELTUIELI, total 2+3 373029,1

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

4.SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9



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

Cahul pentru anul 2023 în prima lectură” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului: 
       Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de către Preşedintele raionului Cahul, în 
comun cu Direcţia generală finanţe, Aparatul preşedintelui, 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 
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, altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniile  
proprii de activitate ale Consiliului raional Cahul. Finalitățile urmărite prin adoptarea 
actului respectiv constau în aprobarea indicatorilor generali ai bugetului raional Cahul pe 
anul 2023. 
 

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 lei, cu un excedent bugetar în 
sumă de 356,8 mii lei, ţinând cont de limitele de transferuri de la bugetul de stat către 
bugetul raional Cahul, care se preconizează în sumă de 342164,1 mii lei.  În proiectul de 
decizie privind aprobarea bugetului raional  Cahul pe anul 2023 în prima lectură un accent 
deosebit este pus pe corelarea cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile prin 
sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, prioritizării programelor de cheltuieli 
și direcționării resurselor disponibile la programe de importanță vitală,  onorarea 
angajamentelor pentru împrumuturile recreditate de stat în cadrul proiectelor investiţionale.  
  

4. Fundamentarea economico-financiară: 
        Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2023 în 
prima lectura”  va asigura aprobarea indicatorilor generali ai bugetului la venituri și 
cheltuieli, soldul bugetar și sursele de finanțare, precum și plafonul datoriei Consiliului 
raional Cahul.  
 

5. Consultarea publică a proiectului: 
          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența 
în procesul 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                                            
 


