REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI
DISPOZITIE
nr. /,x6-

oe,/l- f

din d

f . oA

2019

privire la organizarea procesului
bugetar tn UAT pentru anul 2020
Si estimdrile pentru anii 2021-2022
Cu

in temeiul art.20 all-egii Republicii Moldova nr.397-XY din 16.10.2003 privind finan{ele publice locale,
art.43 (1) al Legii nr. 436-XVI dn 28.12.2006 privind administra{ia public6 1ocal6, Legii nr. I 8 din 25.07 .2014
privind finanlele publice gi responsabilitblile bugetar-fiscale,

I

DISPUN:

1. A institui grupul

coordonator pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul 2020 Ei
estimirile pe anii 2021-2022 in cadrul sistemului informational de management financiar, anexa
nr.1.

2. A aproba calendarul privind procesul de elaborare a bugetului pentru anul2020, anexanr.Z.
3. La elaborarea proiectelor de buget,la partea ce fine de estimarea bazei fiscale a teritoriului,

APL de nivelul I qi nivelul II s6 conlucreze cu Direc{ia Finante, Inspectoratul Fiscal de Stat
Ungheni, intreprinderea de Stat Statistici, Serviciul Relafii Funciare gi Cadashu, Secfia
Construcfii, gospodiria comunali ;i drumuri, Direcfia educalie, Direclia Generald Asistentd

4.

5.

Sociall qi Protectia Familiei, Sectia Culturd gi alte servicii descentralizate gi desconcentrate din
teritoriu.
A obliga conducltorii subdiviziunilor din cadrul autoritdtii executive a Consiliului raional:
sd asigure prezentarea in termenii stabilili DirecJiei Finante a calculelor privind

-

estimarea cheltuielilor pentru intretinerea institutriilor bugetare din subordine in
conformitate cu notele metodologice privind elaborarea proiectelor de buget pe
programe qi sub-programe (cu descrierea complet[ a scopului, obiectivelor Ei
indicatorilor de performantd) pentru anul 2020 ;
- estimirile calculelor pentru anii 2021-2022 se vor efectua si prezenta conform
cerinfelor sistemului informafional de management financiar.
Autoritetile executive ale UAT de nivelul I:
s[ asigure elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite, taxe gi alte incaslri ce
urmeazd a fi colectate in anul 2020 qi estimdrile pentru anii 2021-2022 in UAT

-

.
6.
7.
8.

respectivS;

estimdrile de cheltuieli urmeazl sd fie strict in limita volumului de resurse disponibile;
prognoZa veniturilor bugetelor locale cit qi estimdrile cheltuielilor pentru anii 20202022 urmeazd a fr prezentate pentru analizd gi totalizare Direcfiei Finanle, conforn
noilor reguli Ei cerinfe ale SIMF qi graficului stabilit.
Directia Finanfe vaprezenta Ministerului Finanfelor, proiectul de buget al raionului pentru arrul
2020 qi estimdrile pentru anii 2021-2022, formularele, calculele qi notele explicative respective
conform termenilor stabilili.
Executarea dispoziliei se pune in sarcini Direcliilor, Secfiilor Ei Serviciilor din subordinea
Consiliului raional.
Controlul asupra executdrii

Preqedinte,
Contrasemneazd:
$ef Serviciu Juridic
gi Resurse lJmane,
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