
REPUBLICA MOLDOVA                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

  CONSILIUL RAIONAL                                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

        STRĂŞENI                                                                                          СТРЭШЕНЬ   

 

DECIZIE nr.4/ 

 din  23 noiembrie 2018  

 

Cu privire la aprobarea bugetului                                                                            

raional pe anul 2019 în primă lectură                                             PROIECT 

 

În temeiul art. 24, art. 25, art. 47, art. 55 ale Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţile bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de 

prevederile art. 20 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale, art. 19, art 43 alin (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 47, art. 48 ale Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 

2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, 

precum şi prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi 

modificarea bugetului aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 191 din 31 

decembrie 2014, examinînd nota informativă, Consiliul raional Străşeni DECIDE:  

 

     1.  Se aprobă bugetul raional pe anul 2019 la venituri în sumă de 188075,3 mii 

lei, la cheltuieli în sumă de 188075,3 mii lei. 

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU 

 

 

 

VIZAT:  

Serviciul juridic                                             I. Malic    

Direcția finanțe                                              V. Manoli 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional 

 pe anul 2019 în prima lectură” 

 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Direcția finanțe, direcțiile și secțiile Consiliului raional precum și instituțiile publice 

subordonate Consiliului raional. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 50 din Legea finanțelor publice 

și responsabilității bugetar –fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și art. 19 alin.(3) al Legii nr. 

397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în aprobarea indicatorilor 

generali ai bugetului, precum și veniturile și cheltuielile la total. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Principalele prevederi a proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional pe anul 

2019 în prima lectura  constă în corelarea strînsă a cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse 

disponibile prin sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice. 

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Implimentarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 

2019 în prima lectura ” nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

 6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 

cu privire la actele normative proiectul  deciziei ”Cu privire la aprobarea bugetului raional 

pe anul 2019 în prima lectura”, proiectul a fost avizat de către Direcția finanțe, Direcția 

învățămînt, Direcția asistență socială și protecția familiei,  Direcția economie, construcții și 

politici investiționale și Serviciul juridic. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparența 

procesului decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 

raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări 

publice ale proiectelor. 

7.  Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din  Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  a 

fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. 

Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea  nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind 

finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar –fiscale nr. 

181 din 25 iulie 2014.Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică 

legislativă. 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  

propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șeful Direcției finanțe                                                  Vera MANOLI 



 

 

 

  

 


