
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE

nr.

5. Autoritefle executive ale UAT de nivelul I:
- si asigure elaborarea prognozei'tuturor

trmeazd a fi colectate in anul 2021'
tipurilor de impozite, taxe qi alte incaslri ce

gi estimirile pentru anii 2022-2023 in UAT

din /{. eS 

-2020

din subordinea

Ghenadi MITRIUC

Cu privire la organizarea procesului
bugetar in UAT Pentru anul 2021

Si estimdrile pentru anii 2022-2023

in temeiul art.2Q al1,egii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finantele publice b!18

arr.43 (1) al Legii nr. a36-XVidintg.t2.2006 privind administralia public[ locald, Legii nr'181 dn25'07 '2014

privind finanlele publice qi responsabilitAfle bugetar-fiscale,

DISPUN:

L A institui grupul coordonator pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul 2021 qi

estimarile pi anii 2022-2023 in cadrul sistemului informafional de management financiar, anexa

nr.1.
Z. A aproba calendarul privind procesul de elaborare a bugetului pentru anul.20_21, anexant'z

3. La elaborarea proiectelor de buget,lapartea ce {ine de estimareabazei fiscale a teritoriului,

ApL de nivelul I qi nivelul U sa conlucreze cu Direc{ia finanfe, Inspectoratul fiscal de stat

fjrgn.ri, i*r"prind"."u de stat statisticd, Serviciul relalii funciare 9i cadastru' Secfia construcfii,

gospod6ria cotnunal6 qi drumuri, Direc{ia educalie, Direclia generald asistenfd sociald qi

iroieclia familiei, Seclia culturd gi turism, alte servicii descentralizate qi desconcentrate din

teritoriu.
4. A obliga conduc6torii subdiviziunilor din cadrul autoritefi execulive a Consiliului raional:

- s6 asigure prezentarea in termenii stabili{i Direcliei finanle a calculelor privind

estimala cleltuielilor pentru intrefinerea institu{iilor bugetare din subordine in

conformitate cu notele metodologice privind elaborarea proiectelor de buget pe

programe gi sub-programe (cu d.r"ri"r.u complet[ a scopului, obiectivelor qi

indicatorilor de performanfi) pentru anil 202I ;
- estim[rile calculelo, p"ni.u anri 2022-2023 se vor efectua qi prezenta conform

cerintelor sistemului informafional de management financiar'

resPectivl;
- estim[rile de cheltuieli urmeazd sd fie shict in limita volumului de resurse disponibile;

- prognoza veniturilor bugetelor locale git gi estim[rile cheltuielilor pentru anii 2021-

2023 urmeaz1 a fi preientate penffu 'ahalizd gi totalizare Direcliei finanle, conform

noilor reguli gi cerinfe ale SIMF 9i graficului stabilit'

6. Direcfia finanle ia piezentaMinisterului Finanlelor, proiectul de buget al raionului pentru anul

Z02l Eiestimirile pentru anii2022-2023, formularele, calculele 9i notele explicative respective

conform
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pune in sarcini Direcfiilor,
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Contrase

qi Resurse Umane,
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Irina TOADER


