
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 16.12.2021 „Cu 

privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul  2022 în a doua lectură” 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

     În conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Direcția Finanțe a Consiliului 

Raional Ungheni a elaborat  proiectul de decizie  privind modificarea Deciziei nr.7/2 

din 16.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în a doua 

lectură”. 

  Scopul proiectului este  precizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului raional 

Ungheni pentru anul 2022, în rezultatul modificărilor și completărilor efectuate în 

buget, de către executorii de buget în limita competențelor prevăzute de legislația în 

vigoare. 

 

2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

    Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și 

este elaborat în vederea implementării 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. 

 

3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  

     Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 

privind finanțele publice locale. 

         În urma aprobării deciziei cu privire la modificarea  Deciziei nr.7/2 din 

16.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în a doua 

lectură” partea de venituri a bugetului raional va constitui 354641,1 mii lei , iar partea 

de cheltuieli a bugetului va constitui 351884,1 mii lei. 
 

4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 

   Implementarea prezentului proiect va permite ajustarea bugetului la modificările și 

alocările efectuate pe parcursul perioadei de gestiune și nu necesită surse financiare 

suplimentare deoarece modificările și alocările au fost efectuate în baza actelor 

normative a legislației în vigoare. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 

    Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1) al Legii 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 

din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.  

 

 

 



6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

      În scopul respectării prevederii 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 inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu 

privire la consultări publice  inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de 

rigoare  a fost plasate pe pagina web www.crungheni.md  a Consiliului raional . 

     Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a 

se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

6. Constatările expertizei juridice 

  Proiectul de decizie privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 16.12.2021 „Cu privire 

la aprobarea  bugetului raional pentru anul  2022 în a doua lectură” 

7.Impactul proiectului 

    Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare. 
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