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nr. 02/02

Cu privire la executarea bugetului
raional pentru anul 2017
În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii privind finanţele
publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 și în temeiul art. 46 din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional
Hînceşti DECIDE:
1. Se ia act de informaţia şefului Direcţiei Generale Finanţe (dna Galina ERHAN)
privind executarea bugetului raional pentru anul 2017.
2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2017, sub
aspectul clasificației economice la venituri în sumă de 228767,8 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 229047,9 mii lei, conform anexelor nr.1- 4.
3. Executorii de buget vor asigura:
- contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi
conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor şi întreprinderea
măsurilor de economisire a acestora;
- să asigure monitorizarea situaţiei privind datoriile debitoare şi creditoare cu
implementarea unei discipline bugetare eficiente, întru excluderea tendinţelor
de formare şi creştere a acestora;
- implementarea procedurilor de control financiar intern care va asigura un
management eficient precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate
cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
4. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii
direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional, managerii instituţiilor bugetare.
5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor
prezentei decizii Preşedintele raionului.
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