
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PRE$EDINTELE RAIONUTUI UNGHENI

DTSPOZITIE

Nr t23-O2f/-,-f din /O. 09 2021

Cu privire la organizarea procesului
bugetar in UAT pentru anul 2022

;i estimdrile pentru anii 2023-2024

in temeiul art.2O al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale,

art.a3 (l) al Legii nr. 436-XVI dir.28.12.2006 privind administralia public[ local6, Legii nr.l8l dln,25.07.2014

privind finanlele publice qi responsabilitdlile bugetar-fiscale,

DISPUN:

1. A institui grupul coordonator pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul 2022 qi

estimdrile pe anii 2023-2024 in cadrul sistemului informafional de management financiar, anexa

nr.1.
2. A aproba calendarul privind procesul de elaborare a bugetului pentru anul202l, anexanr.2.

3. La elaborarea proiectelor de buget, la partea ce tine de estimareabazei fiscale a teritoriului,
APL de nivelul I qi nivelul II sd conlucreze cu Direcfia finanfe, Inspectoratul fiscal de stat

Ungheni, intreprinderea de stat statistici, Serviciul rela{ii funciare gi cadashu, Sec{ia construc(ii,
gospodiria comunalS qi drumuri, Direc{ia educafie, Direclia generalS asisten(I social6 gi

protec{ia familiei, Secfia culturd gi turism, alte servicii descentralizate gi desconcentrate din
teritoriu.

4. A obliga conducitorii subdiviziunilor din cadrul autoritifii executive a Consiliului raional:
- si asigure prezentarea in termenii stabilifi Direc(iei finanle a calculelor privind

estimarea cheltuielilor pentru intrelinerea instituliilor bugetare din subordine in
conformitate cu notele metodologice privind elaborarea proiectelor de buget pe

programe gi sub-programe (cu descrierea complet[ a scopului, obiectivelor gi

indicatorilor de performan!6) pentru arrttl 2022;
- estimdrile calculelor pentru anii 2023-2024 se vor efectua qi prezenta conform

cerintelor sistemului informational de management fi nanciar.
5. Autoritdtile executive ale UAT de nivelul I:

- sd asigure elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite, taxe qi alte incas[ri ce
urmeazi a fi colectate in anul 2022 Si estimirile pentru anii 2023-2024 in UAT
respectivd;

- estimdrile de cheltuieli urmeazl s[ fie strict in limita volumului de resurse disponibile;
- prognoza veniturilor bugetelor locale cit Ei estimdrile cheltuielilor pentru anii 2022-

2024 urmeazd, a fi prezentate pentru analizd gi totalizare Direcfiei finan(e, conform
noilor reguli qi cerinte ale SIMF gi graficului stabilit.

6. Directia finanle vaprezenta Ministerului Finantelor, proiectul de buget al raionului pentru anul
2022 qi estimdrile pentru anii 2023-2024, formularele, calculele gi notele explicative respective
conform termenilor stabilili.

7 . Executarea dispoziliei se pune in sarcini Dir
Consiliului raional.

8. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii

Preqedinte,

Conlrasemnat:

t Ghenadi MITRIUC

$ef Seclie j uridicl gi resurse umane Mariana Pisarciuc

Serviciilor din subordinea

M-


