
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILШL MIONAL СДРýРNI

D Е С |ZlE пr. ЦL
din 2022

proiect

Cu рriчirе la iпfоrmаrеа Consiliului rаiопаl
Cйuqeni privind mеrsчl ехесчtйrii bugetului raional
Репtru perioada 0 1. 0 1.202 2-15.03.2022

iп conformitate сu аrt. 73 а1 Legii finan{elor pйlice qi responsabilitёlii bugetar-

fiscale пr. 181 din 25 .0'l .2014, cu modificйrile qi сопrрlеtйrilе trlterioare;
in temeiul art. 43 alin.(2), arr. 46 din Legea privind adrninistralia рuЬliсй locali, пr,

4З6-ХИ din 28.Т2.2006 сu modificйrile qi соmрIеtёrilе ultеriоше Consiliul raional

Cйtrqeni

DECIDE:
1. Se ia act de informalia PreEedintelui raionului Cйrrqeni Nicolae GоrЬап privind

mеrsul ехесutйrii bugetului raional репtru perioada 01.0l .2022-15.03.2022,
2. Controlrrl execut6rii prezentei Decizii va fi asigurat de сйtrе PreEedintele

raiontrlui Cau;eni.
3. Prezenta Decizie se рuЬliсй in Registrul de stat а1 аоtеlоr locale gi se соmuпiсй:

- Pregedintelui raionrrlrri Cйtr;eni;
- Direcliei finanle Cёugeni;
- Direc{iei edrrcalie, сulturё, tineret, sport qi turism Сйщепi;
- Direcliei asisten!й socialй qi proteclie а familiei СйuЕепi
- Direclia economie, construclii qi iпfrаstruсturй,
- EntitД{ilor din subordinea Consiliului raional СйuЕепi;
- Populaliei rаiопului prin intermedirrl plasarii ре pagina web а Consiliului

raional Сйuqепi.

CONTRASEMNEAZД
SECRETARUL

CON SILIULШ RAIONAL CAUýENI
ciK"lш,v oxANA

PREýEDINTELE ýEDINT,EI



NотД INFoRMдTIvA
privind mеrsul executirii bugetului

rаiопаl репtru perioada 0 1. 0 1.202 2,15.03.2022

Bugetul raional Cбuqeni ре anul 2022 а fost aprobat /corelat la venituri in sumб de

283953,9 mii lei, dintre care veniturile proprii constituie |4744о3 mii lei qi transferurile
de la bugetul de stat - 269209,б mii lei.

Pentru perioada 01.01 .2022 - l5.03.2022 partea de venituri а fost executatЙ in
mйrimе de 584б9,03 mii lei sau la nivel de 2016О/ь dintre саrе la venituri proprii suma de

3478,1 mii lei qi transferuri de la bugetul de stat 54990,84 mii lei. Е de menlionat сЙ

transferurile cu destina{ie generalй de la bugetul de stat au fost efectuate doar pentru

luna ianuarie curent in sumё de 442915 mii lei соеа се constituie 10,0 la sutё din planul
precizat ре ап.

Din bugetul raional pentru perioada datД au fost executate cheltuieli in sumб

totalй de 68347,23 mii lei сееа се constituie 23,8О/о din suma апuаl precizatЙ. Dintre
саrе in sumб de 505б1,34 mii lei au fost efectuate din contul transferurilor cu destina{ie

specialё de la bugetul de stat pentru invй!ёmint, plйli sociale, serviciul social ,,Pro
Familia", compensarea diferenlei de tarife la energia electricё qi gazele naturale pentru

unele localitili din raion, intre{inerea ;colii sрФrtiче, in sumй de 3478,1 mii lei din
contul veniturilor proprii, 4429,5 mii lei din transferuri cu destinalie generalё de la
bugetul de stat qi din soldul de mijloace bёneqti [а inceputul anului bugetar de la contul
bugetului raional in sumй de 9878,3 mii lei.

Din suma totalб executatй de cheltuieli , cu exeplia cheltuielilor efectuate din
transferuri сu destinalie specialй de 1а bugetul de stat 902б,0 mii lei au fost efectuate la
cheltuieli de personal а angaja{ilor din instituliile bugetare се prezintё domeniul propriu
de activitate al Consiliului raional, 700010 mii lei аu fost efectuate in scopul achitёrii
contribu{iei la implimentarea proiectului ,,Modernizarea sta}iei de epurare а apelor uzate
din or.Cбu;eni" , etapa II qi construclia sistemului de canalizare in sectorul Cйuqenii
Vechi" iп baza contractului de fiпапjаrе пr.2ls3З1002с din 03.03.2022 incheiat intre
Agenlia de Dezvoltare Regionalё Sud qi Consiliul raional Cёuqeni, din suma
contribujiei de 15,2 mln.lei (20,69% din costul total al proiectului) , pentru servicii
energetice ;i comunale au fost cheltuite б4lо0 mii lei, procurarea produselor alimentare
247,0 mii lei qi 871,9 mii lei pentru alte феltuiеli strict necesare in activitatea
institu!iilor.

Astfel pentru perioada dat5 cheltuielile executate din bugetul raional au fost
efectuate in sumб de 9878,0 mii lei mai mult comparativ cu veniturile proprii incasate qi

transferurile generale de 1а bugetul de stat efectuate la contul bugetului raional.
Concomitent mепjiопйm сЁ la situalia datб soldul de mijloace bбneqti 1а contul

bugetului raional constituie 8,8 mln.lei sau cu 10,0 mlп. lei mai mic comparativ cu
situalia de 01 .0|.2(122, fapt се face la moment imposibil asumarea unor angajamente de

сёtrе Consiliul raional рriп alocarea mijloacelotr financiare сu titlul de transferuri cu



destinalie specialй dle la bugetul raional in scopu cooper6rii cu unele autoritй{i publice
de nivelul intii pentru finan{area mйsurilоr;i acti italilor de interes соmuп.

Analizind mersul execuliei bugetului rai nal la partea de venituri se atestё la
moment о neincasare uпifоrmё а veniturilor ge le qi anume а transferurilor generale
de la bugetul de stat fapt се pune in pericol
cheltuielilor planificate in bugetul raional pentru
а obiectelor inifiate: de cёtre Consiliul raional
moment instituliile bugetare efectuiazй рlйli in l
in conformitate cu prognozele de lichiditй1

- servicii de telecomunicalii, servicii bancare се
Se recomandй instituliilor bugetare саrе

Consiliului raional sй рuпб un accent sporit
disponibile in mod econoln, eficient qi eficace.

опоrаrеа obliga{iunilor in efectuarea
ucrйri de rераrаliе qi investilii capitale
it qi cele in proces de execulie. La

mitele aloca{iilor bugetare aprobate ;i
ale bugetului raional. Fiпап{аrеа

stituie lunar suma de 10,0 mii lei.
finan{eazй din resursele proprii ale

gestionйrii qi utilizёrii rеsursеlоr

cheltuielilor se efec,tuiazй ре mйsura incasйrii
raional cu respectarea urmбtoarelor prioritйli :

ijloacelor Ьйпе;ti la contul bugetului

- cheltuieli de personal, indemnizatii qi pla{i care constituie lunar aproximativ
З200,0 mii lei;
- cheltuieli pentru resursele energetice, арё qi

205,0 mii lei;
lizare, саrе constituie lunar suma de

- cheltuieli репtru alimentalia beneficiarilor Azilului raional de bёtrini din s.тйпёtаri in
sumё de 83,0 mii lei lunar;


