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                Proiect   
               

               
                                                D E C I Z I E        

                                                mun.Hîncești 

 

     din _________ 2020                                                                      nr. _____ 

   

 

Cu privire la executarea bugetului 

raional pe I semestru al anului 2020 

 
 

 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 pe I semestru al anului 2020. 

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru al  

anului 2020, sub aspectul clasificației economice la venituri în sumă de 150735,5 

mii lei și la cheltuieli în sumă de 135582,6 mii lei, conform anexelor nr.1- 4.  

3. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii  

direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional, managerii instituţiilor bugetare. 

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor  

prezentei decizii Preşedintele raionului. 

 

     

 

   Preşedintele şedinţei                                                                         

   

  Contrasemnează : 

 

      Secretarul  Consiliului Raional                                Elena MORARU TOMA 

 
 

      Şef Direcţie Generală Finanţe Hîncești       Galina ERHAN 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr_____   din   ________  2020 “Cu privire la aprobarea 

raportului privind executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2020” 

 

 

1. Denumirea autorului proiectului. 

  

Autorul proiectului de decizie este Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional 

Hîncești. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie Cu privire la 

executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2020. 

Elaborarea proiectului de decizie a fost condiționată de prevederile legale referitor la 

necesitatea raportării rezultatelor executării bugetului raional la partea de venituri și 

cheltuieli pentru semestrul I al anului 2020. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Proiectul de decizie cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 

2020 prevede stabilirea rezultatelor executării bugetului raional. 

4. Fundamentarea economico-financiară. 

Bugetul raional va fi analizat pe domenii de activitate formulându-se anumite concluzii 

concrete prin care se vor deteremina posibilitățile de a îmbunătăți situația economico-

financiară.  

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

  

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 31, alin. (1) din Legea nr.397 din 

16.10.2003 ,,Privind finanţele publice locale”, art.24, lit.e), art.73, alin. (3), din Legea 

Parlamentului nr.181 din 25.07.2014 „Finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- 

fiscale”, Legea Bugetului de Stat nr.172 din 19.12.2020. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului. 

În scopul respectării prevederii Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea 

elaborării proiectului de decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasat pe pagina web 

a Consiliului raional Hincești. Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate 

pentru avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și aprobare. 

         
 

Şeful Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti                      Galina ERHAN 

 

 

 

 


