
Republica Moldova 

Consiliul raional Donduşeni 
 

DECIZIE nr.  

din 09 decembrie 2022 
 
Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2023 în lectura a doua 
 

În temeiul art. 24, 25, 47, 55 al Legii finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale 181/2014, ținând cont de prevederile art. 20 din Legea 397/2003 
privind finanțele publice locale, art. 14 alin (2) lit. (n), art. 19, art. 43 alin. (1) lit. b) 
din Legea 436/ 2006 privind administrația publică locală, precum și, de prevederile 
Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat 
prin ordinul ministrului finanțelor 191/2014, luând în considerație avizul pozitiv al 
comisiei finanțe, buget și economie, Consiliul raional DECIDE:  

1) Se aprobă bugetul raional pentru anul 2023 la venituri și cheltuieli în sumă 
de 133265,2  mii lei. 

1.1 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local, 
conform anexei nr. 1. 
1.2 Componența veniturilor bugetului raional, conform anexei nr. 2. 
1.3 Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale 
și pe programe se prezintă, conform anexei nr. 3. 
1.4 Transferurile de la alte bugete, conform anexei nr. 4. 
1.5 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de instituțiile 
bugetare, conform anexei nr. 5   
1.6 Efectivul-limită al statelor de personal din instituțiile bugetare finanțate de 
la buget, conform anexei nr. 6. 
1.7 Repartizarea alocațiilor pe instituțiile școlare, conform anexei nr. 7. 
1.8 Parcursul – limită al transportului din dotarea instituţiilor publice finanţate 
din bugetul raional, conform anexei nr.8. 
1.9 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 
bugetul raional, conform anexei nr.9. 
2) Se aprobă în componența bugetului raional: 
2. 1 Fondul de rezervă - 130,5 mii lei; 
2.2 Componenta raională – 5745,0 mii lei; 
3.3  Fondul de educație incluzivă – 1417,5 mii lei. 
3) Instituțiile bugetare vor asigura: 
3.1 Dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în 

sistemul informațional de management financiar; 
3.2  Legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate; 
3.3  Utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate 

de la bugetul de stat; 
3.4  Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor 

Legii privind achizițiile publice; 



3.5  Raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform 
competenței. 

4) Se autorizează: 
4.1 Președintele raionului, cu rolul de administrator de buget: 

- să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației 
economice (K2- categorie) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3 - Grupă 
principală, Grupă, Sub-grupă) în cadrul unui subprogram, fără     
majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor 
pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare; 
- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, 
alocațiile repartizate prin decizia autorității reprezentative și 
deliberative din fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație 
specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte 
normative, decât legea bugetului de stat; 
- să distribuie componenta raională în baza dispoziției, în următoarele 
cazuri:  
a) acoperirea deficitului bugetar la cheltuielile de personal 
b) achitarea datoriilor la combustibil, gaze și energie electrică 
- să distribuie în baza dispoziției mijloacele financiare din fondul de 
educație incluzivă 

4.2  Autoritățile bugetare (Org1- Autoritate publică și Org1i - Instituţie 
bugetară  intermediară) să modifice planurile de alocații între instituțiile 
subordonate între nivele (K4 - Articol), în cadrul aceleiași funcții (F1-
F3- Grupă principală, Grupă, Sub-grupă) și aceluiași subprogram P1P2 
(Program, Sub-program), cu respectarea limitei stabilite la nivel de (K2- 
categorie). Totodată, autoritățile bugetare pot modifica resursele 
colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții (F1-F3 Grupă 
principală, Grupă, Sub-grupă), fără modificarea limitei aprobate. 

4.3  Instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivele (K5-
K6 – Alineat- Element), cu respectarea limitei stabilite la nivel de (K4 - 
Articol) al clasificației economice de către instituția superioară. 

5) Dl. Marian ROTARU, șeful Direcției Finanțe, va analiza sistematic 
executarea bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate, propuneri 
concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare și menținerea 
echilibrului bugetar. 
6) Dna Livia BEȚIVU, Secretarul Consiliului, va asigura aducerea la 
cunoștință publică, prin publicare sau prin afișare în locuri publice, a 
prezentei decizii în termen de 5 zile. 
7) Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 
președintelui raionului dl. Valentin CEBOTARI. 
8) Prezenta decizie întră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2023.  

  
 

Preşedintele şedinţei                                                                  
 

Secretar al consiliului raional                                                  Livia BEȚIVU 
 



 

 

Republica Moldova 

Consiliul raional Donduşeni 
 

DECIZIE nr.  

din 09 decembrie 2022 
 
 
Cu privire la  

aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2023 

în prima lectură  

 

 
 În temeiul art. 24, 25, 47, 55 al Legii finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ținând cont de prevederile art. 20 din Legea 
nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, art. 14 alin (2) lit. 
N), art. 19, art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală, precum și, de prevederile Setului metodologic 
privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul 
ministrului finanțelor nr. 191 din 31 decembrie 2014, luând în considerație avizul 
pozitiv al comisiei finanțe, buget și economie, Consiliul raional Dondușeni DECIDE: 
 

1. Se aprobă bugetul raional în prima lectură la venituri şi cheltuieli în sumă de 
133265,2 mii lei.  

 
2. Se înaintează spre examinare bugetul raional pentru lectura a doua.   
 
3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina șefului Direcției Finanțe dl. 

Marian ROTARU. 
 
 
 
 
 

Preşedintele şedinţei                                                                 
 

 

 

Secretar al consiliului raional                                                  Livia BEȚIVU 
 


