
REPUBLICA MOLDOVA
Coг{SILIUL RАIог{АL сАчýвtчl

DEClZ|E пr.2l3
din 31 martie 2022

Cu privire la informarea Consiliului rаiопаl

Сiuqепi privind ехесutйrеа bugetului
raional pentru perioada 01.01.2022,|5.03.2022

in conformitate cu art. 7З al Legii finanlelor publice qi responsabilitalii bugetar-

fiscale пr. 181 din 25.07.2О14, cu modificlrile qi completЙrile ulterioare;

in temeiu| art. 4З alin.(2), art, 46 din Legea privind administralia publicй local6, пr.

4з6-х14 din 28. |2.2ооб cu modificйrile ;i соmрlеtйrilе ulterioare Consiliul raional

Cйuqeni
DECIDE:

1. Se ia act de iпfоrmаliа Preqedintelui raionului Cбugeni Nicolae GоrЬап privind

mersul executйrii bugetului raional pentru perioada 01 .01 .2022-15.03 .2022.

2. Controlul executбrii prezentei Decizii ча fi asigurat de сйtrе Preqedintele

raionului Cйuqeni.

3. Prezenta Decizie se publicб in Registrul de stat al actelor locale ;i se comunicй:

- Preqedintelui raionului Cйuqeni;
- Direcliei finanle Cйuqeni;
_ Direcliei educalie, сulturй, tineret, sport Ei turism сйuqепi;

- Direcliei asisten!й socialй 9i proteclie а familiei Cбuqeni

- Direclia economie, construclii qi infrastructurё;

- Entitelilor din subordinea Consiliului raional CбuEeni;
- populaliei raionului рriп intermediul plasбrii ре pagina web а consiliului rаiопаl

CйuEeni.

CONTRASEMNЕAZA
SECRETARUL

CONSILIULUI RAIONAL CAUýENI
охапа ciпlgll

PREýEDINTELE
Iоп DON|U



NOTA INFORMATIVA
privind mеrsul ехесчtйrii bugetului

rаiопа l репtru perioada 0 1. 0 1. 202 2,15.03,2022

Bugetul raional Cёuqeni ре anul 2022 а fost арrоЬаt /corelat la venituri iп sumё de

283953,9 mii lei, dintre саrе veniturile proprii constituiel4744,3 mii lei qi trапsfеrurilе

de la bugetul de stat - 269209,6 nrii lei.
Pentru perioada 01.01 ,2О22 - 15.03.2022 раrtеа de venituri а fost ехесutаtё in

mйrimе de 584б9,03 mii Iei sau la nivel de 20,6О/о dintre саrе la venituri proprii suma de

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

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

luna ianuarie curent in surnй de 4429,5 mii lei сееа се constituie 10,0 la sutЙ din planul
precizat ре an.

Din bugetul raional pentru perioada datй аu fost executate cheltuieli in sumЙ

totalй de б8347,23 mii lei сееа се constituie 23,8О/о din suma anual precizaLl, Dintre

саrе in sumй de 505б1,34 mii lei au fbst efectuate din contul trапsfёrurilоr cu destinalie

specialй de la bugetul de stat pentru iпчй!йmiпt, plйli sociale, serviciul social ,,Pro
Familia", colт}pensarea diferen{ei de tarife la energia electricй qi gazele naturale pentru

unele localitйli din rаiоп, intrelinerea Ecolii sportive, in sumй de 3478,1 mii lei din
contul veniturilor proprii, 4429,5 mii lei din transfbruri cu destinalie gепеrаlй de la
bugetul de stat qi din soldul de mi.iloace ЬйпеЕti la inceputul anului bugetar de ]а contul
bugetului raional in sumё de 9878,3 mii lei.

Din surna totalё ехесutаtй de cheltuieli , cu exeplia cheltuielilor efectuate din
trапsfеruri cu destinalie specialё de la bugetul de stat 9026,0 mii lei au fost efectuate la
cheltuieli de personal а anga.jalilor din instituliile bugetare се prezintй domeniul propriu
de activitate al Consiliului raional, 7000,0 mii lei au tbst efectuate iп scopul achitarii
contribuliei la irnplirnentarea proiectului ,.Modernizarea staliei de ерurаrе а apelor uzate
din or.Cйuqeni" , etapa II gi construclia sistemului de canalizare in sectorul CбuEenii
Vechi" in baza contractului de finanlare пr,2lsЗЗ1002с din 03.03.2022 Tncheiat intre
Agen{ia de Dezvoltare Regionalё Sud Ei Consiliul rаiопа1 СйuЕепi, din suma
contribuliei de 15,2 mln.lei (20,69% din costul total al proiectului) , репtru servicii
energetice ;i comunale au fclst cheltuite 641,0 mii lei, рrосurаrеа produselor alimentare
247,0 mii lei qi 871,9 rnii lei pentru alte cheltuieli strict песеsаrе in activitatea
instituliilor.

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

transferurile generale de la bugetul de stat efectuate la contul bugetului raional.
Concomitent mепliопйm сй la situa}ia dаtй soldul de mijloace Ьйпе;ti 1а contul

bugetului raional constituie 8,8 mln.lei sau cu 10,0 mlп. lei mаi mic comparativ cu
situalia de 01 .0|,2022, fbpt се fасе la mоmепt imposibil аsumаrеа uпоr anga.jamente de

сйtrе Consiliul raional рriп alocarea mijloacelor financiare cu titlul de trапsfеruri cu



destinalie specialё de la bugetul raional in scopul соореrйrii cu unele autoritйli publice

de nivelul intii pentru fiпап!аrеа mйsurilоr qi activit6lilor de interes comun.

Analizind mersul execuliei bugetului raional la partea de venituri se atestЙ la

moment о neincasare uniformб а veniturilor generale Ei anume а transferurilor generale

de la bugetul de stat fapt се pune in pericol onorarea obligaliunilor in efectuarea

cheltuielilor planificate in bugetul raional pentru luсrЁri de rераrаliе qi investilii capitale

а obiectelor iniliate de сёtrе Consiliul raional cit ;i cele in proces de execulie. La
moment instituliile bugotare efectuiazй рlё{i in limitele alocaliilor bugetare aprobate 9i

iп conformitate cu prognozele de lichiditati ale bugetului raional. Fiпап{аrеа

cheltuielilor Se efectuiazй ре mйsurа incasйrii mijloacelor bйneqti la contul bugetului

raional cu respectarea urmйtоаrеlоr prioritёli:
- cheltuieli de personal, indemnizalii qi рlйli sociale саrе constituie luпаr aproximativ

3200,0 mii lei;
- cheltuieli pentru resursele energetice, арб qi canalizare, саrе constituie lunar suma de

205,0 mii lei;
- cheltuieli pentru alimentalia benetjciarilor Azilului raional de bйtrini din s.TЙnЙtari iп
sumй de 83,0 mii lei lunar;
_ servicii de telecomunicalii, servicii Ьапсаrе се constituie luпаr suma de 10,0 mii lei.

Se recomandй instituliilor bugetare care se fiпап!еаzй din resursele рrорrii ale

Consiliului raional sй pun5 un accent sporit аsuрrа gestionёrii 9i utilizбrii rеsursеlоr
disponibile in mod есопоm, eficient qi eficace.


