
Republica Moldova 

Consiliul raional Donduşeni 

DECIZIE nr.  

din   10 decembrie 2021 

 

Cu privire la contul de încheiere a exercițiului   

bugetar pentru 9 luni  a anul 2021 

Ascultînd şi examinînd informaţia şefului Direcţiei Finanţe dl. Marian 

ROTARU, luînd în consideraţie avizul comisiei de specialitate pentru finanţe, buget 

şi economie şi acţionînd în baza art. 31(2) din Legea 397/2003 ”Privind finanţele 

publice locale”, art 43 pct.1 (b3) a Legii 436/2006 ”Privind administrația publică 

locală”, Consiliul raional menționează: 

Planul precizat anual al bugetului raional la situația din 30.09.2021 constituia 

130,08  mln lei la venituri și 131,20  mln lei la cheltuieli.  

Pe parcursul  perioadei de  gestiune  la bugetul  raional au fost acumulate 

venituri  în sumă  totală  de  93,60  mln lei, sau 72,0 la sută față de planul precizat, 

ceea ce este cu 11,86  mln lei sau cu 14,5%  mai mult ca în aceeași perioadă al anului 

precedent. Cheltuielile bugetului raional au constituit 90,93 mln lei sau 69,30 la sută 

față de planul precizat, ceea ce este cu 12,97 mln lei sau cu 16,6% mai mult ca în 

aceeași perioadă al anului precedent. 

Sub aspect funcțional executarea cheltuielilor bugetului raional se prezintă în 

modul următor: 

Servicii de stat cu destinație generală – 4,49 mln lei sau 53,4 la sută din planul 

precizat anual 

Apărare națională – 65,75  mii lei sau 65,0 la sută din planul precizat anual 

Servicii în domeniul economiei – 12,31 mln lei sau 89,8 la sută din planul 

precizat anual 

Ocrotirea sănătății –0,48 mln lei sau 72,4%  din planul precizat anual 

Cultura,  sport,  tineret, culte și  odihnă – 5,31 mln lei sau 55,5 la sută din 

planul precizat anual 

Învățămînt – 54,27 mln lei sau 69  la sută din planul precizat anual 

Protecție socială – 14,0  mln lei sau 70,0 la sută din planul precizat anual 



Datoriile debitoare la situația din 30.09.2021, față de cele înregistrate la 

30.09.2020 sau majorat cu 477,3 mii lei (542,7 mii lei față de 65,4 mii lei). Dintre 

care 157,6 mii lei sau 29,0%  Moldova Gaz și 80,1 mii lei sau 14,8%  pentru 

combustibil. 

Datoriile creditoare la situația din 30.09.2021 sau redus cu 603,8 mii lei 

(8156,1 mii lei față de 8759,9 mii lei) față de cele înregistrate la 30.09.2020. Dintre 

care 86,6% sau 7066,7 mii lei sunt datorii față de personal, pentru remunerarea 

muncii în luna septembrie. 

Datorii cu termen de achitare expirat la situația din 30 septembrie 2021 nu s-

au înregistrat. 

 

În baza celor expuse Consiliul raional DECIDE: 

1. Se ia act de raportul șefului Direcției finanțe, cu privire la contul de 

încheiere a exercițiului bugetar pentru 9 luni al anului 2021. 

2. Se aprobă raportul cu privire la contul de încheiere a exercițiului bugetar 

pe 9 luni al anului 2021 al bugetului raional la venituri în sumă de 93,60 

mln lei și la cheltuieli în sumă de 90,93 mln lei. 

3. Se pune în sarcina Direcției finanțe: 

- finanțarea ritmică a necesităților curente ale bugetului; 

- analiza sistematică a executării bugetului raional și înaintarea, în caz de 

necesitate, propunerilor concrete pentru consolidarea disciplinei 

financiar-bugetare și menținerea echilibrului bugetar. 

4. Se obligă șefii de direcții, secții, servicii și instituții din subordinea 

Consiliului raional, în scopul reducerii cheltuielilor neefective, sub 

responsabilitate personală, să întreprindă următoarele măsuri: 

- să contracteze și utilizeze mijloacele financiare publice în limita 

alocațiilor aprobate și conform destinației, în strictă conformitate cu 

legislația în vigoare; 

- să asigure contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform 

prevederilor Legii privind achizițiile publice; 

- să achite, până la finele anului, datoriile creditoare înregistrate la 

31.12.2021 din contul și în limita alocațiilor aprobate pe anul 2021; 

- să efectueze controlul riguros asupra utilizării eficiente a mijloacelor 

publice și să întreprindă măsuri de economisire a acestora. 

 

5. Responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

se desemnează președintele raionului dl. Valentin CEBOTARI. 

Președintele ședinței      

    

Secretarul Consiliului raional                             Livia BEȚIVU 


