
                                                  

              

REPUBLICA MOLDOVA 
PREŞEDINTELE RAIONULUI NISPORENI 

 

 

                                                                                                                                     

DECIZIE nr. 9/21 
 

din  24  decembrie 2019                    or. Nisporeni 

 

„Cu privire la aprobarea bugetului 

 raional  in lectura a doua pentru anul 2020” 

 

     In temeiul art. 43.46 alin.(1) al  Legii nr. 436– XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile  art.47 al Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014; art.20, 

21, 25, 251 ,26 din Legea nr. 397 –XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale, precum şi prevederile Setului metodologic privind elaborarea, 

aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor 

nr.209 din 24.12.2015, circulara Ministerului Finanţelor nr.06/2-07 din 04.11.2019, 

Consiliul raional,  

Decide: 

 

1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2020 în lectura a doua, la venituri în sumă 

de 169430.0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 169225.2 mii lei, cu un  excedent 

de 204.8 mii lei.  

2. Se aprobă:  

2.1. Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 

2020, conform anexei nr.1. 

2.2. Componenţa veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2. 

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020, conform anexei 

nr.3. 

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr. 4. 

2.5. Sinteza veniturilor colectate de către autorităţile/instituţiile publice conform 

anexei nr.5. 

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile bugetare finanţate de la 

bugetul raional, conform anexei nr.6. 



2.7. Calculul  definitivat al bugetelor instituţiilor educaţionale pentru anul 2020, 

conform anexei nr.7. 

2.8. Suma componentei raionale şi fondului de educaţie incluzivă pentu anul, 

2020, conform anexei nr.8. 

2.9 Programul anual al Împrumuturilor, conform anexei nr.9. 

 

      2.10. Cuantumul fondului de rezervă  a bugetului raional, în sumă de 1000.0 mii 

lei. 

    2.11. Regulamentul  de  utilizare a mijloacelor fondului  de  rezervă a Consiliului 

raional. 

2.12. Nota informativă la proiectul bugetului. 

    3. Transferurile cu Destinaţie Specială de la bugetul de stat se vor utiliza conform 

destinaţiei  de către instituţiile   bugetare. 

    4. Se împuternicește preşedintele raionului, domnul Vasile MARCUTA,  cu rolul 

de administrator de buget; de a efectua redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate 

in buget intre categoriile economice de cheltuieli, după necesitățile reale ale 

instituțiilor; redistribuirea alocațiilor bugetare intre instituțiile bugetare din 

subordine in cadrul unui subprogram , alte redistribuiri de alocații. 

    5. Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2020. 

    6. Domnul  Sergiu Zmeu, secretarul interimar al Consiliului Raional, va asigura 

aducerea la cunoştinţă publică, prin publicarea si prin afişarea în locuri publice, a 

prezentei decizii şi a anexelor la decizie în termenul prevăzut de legislația în vigoare. 

     7. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului, dlui 

Vasile MĂRCUȚĂ. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional      Simion Stici  

             

Secretarul  interimar 

al Consiliului raional                                                        Sergiu Zmeu 

 

 

 

 

 

 



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de șeful Direcției finanțe, Vera Lazăr, persoana ce înaintează 

problema vizată. 

                                                                     _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea bugetului 

raional  in lectura a doua pentru anul 2020” 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune. 

Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde 

principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale 

de nivelul doi. 

Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat. 

 

 

Serviciul juridic                                                              Sergiu Zmeu 

                                                        
 


