
 

Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

 

Decizie  

 

nr. ______________                                                          din ______________2019 

 
 

Cu privire la aprobarea bugetului  

raional pentru anul 2020 în a doua lectură 

 

 În temeiul art.43 al.1 lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 

 În conformitate cu prevederile art.55 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale   

      nr.181 din 25.07.2014; 

 Ţinând cont de prevederile art.20 al Legii 397-XV din 16.12.2003 privind finanţele publice locale, 

 

Consiliul raional Ungheni 

 

Decide: 

 1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2020, în a doua lectură, la venituri în sumă totală de 321615,4 

 mii lei  și la cheltuieli în sumă  de 317847,4mii lei, cu soldul bugetar(excedent) în sumă de 3768,0 mii lei și 

sursele de finanțare în sumă de –3768,0 mii lei (rambursarea împrumutului –3768,0 mii lei) . 

 2. Se aprobă: 

 2.1 sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional, conform anexei nr.1; 

      2.2 componența veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2; 

 2.3 resursele și cheltuielile bugetului raional,conform clasificației funcționale și pe programe, conform 

anexei nr.3; 

 2.4 sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, conform anexei nr.4 

 2.5 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile bugetare finanţate 

de la bugetul raional, conform anexei nr.5; 

 2.6 efectivul –limită al statelor şi cheltuielile de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul 

raional, conform anexei nr.6; 

     2.7 programul anual al împrumuturilor se prezintă în anexa nr.7; 

     2.8 cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 300,0 mii lei. 

     2.9 plafonul datoriei Consiliului raional la sfîrșitul anului va constitui 4427,7  mii lei.  

     3. Executorii (ordonatorii) de buget vor asigura: 

 dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informațional; 

 legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea  limitelor aprobate; 

 utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul de stat; 

 raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.  

 4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadie Mitriuc, preşedintele raionului. 

 5.Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

. 

Preşedintele şedinţei     ____________________ 

 

Contrasemnează: 

 

Secretarul Consiliului raional                               Rodica LIŢCAN 

  

Șef Serviciul juridic și resurse umane                                      Irina TOADER 

                                        

                Șef Direcție finanțe                                                                  Tatiana STRUC 


