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            Proiect         
        

                                                D E C I Z I E        

                                                mun.Hîncești 
 

     din ________  2021                                                                  nr. ____ 

   

Cu privire la aprobarea raportului privind 

executarea bugetului raional pentru  

semestrul I al anului 2021 
 

În conformitate cu art. 31 alin. (2), art. 32 lit. f) din Legea privind finanțele 
publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 72 alin. (2) din Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 și în temeiul art.43 
alin. (1) lit. b3), art.46 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 
- XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional Hâncești DECIDE: 

1. Se ia act de raportul anual privind executarea bugetului raional pentru I semestru 

al anului 2021 prezentat de șeful Direcției Generale Finanțe (dna Galina 

ERHAN). 

2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al 

anului 2021, sub aspectul clasificației economice la venituri în sumă de 156149,9 

mii lei și la cheltuieli în sumă de 148292,7 mii lei, conform anexelor nr.1- 4.  

3. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Hîncești vor asigura: 

 managementul financiar în gestiunea cheltuielilor bugetare în conformitate cu 

normele legale prevăzute, avînd ca scop eficientizarea programelor şi utilizarea 

eficientă a alocațiilor bugetare; 

 managementul contabil calitativ, exprimat prin înregistrări conforme ale 

operațiunilor financiare, ținerea la zi a evidenței analitice, decontărilor şi a 

situațiilor patrimoniale; 

 monitorizarea situațiilor privind creanțele şi arieratele pentru a nu admite 

formarea acestora cu termenul de achitare expirat; 

 desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu cerințele 

cadrului legal.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi exercitat de către Președintele 

raionului.  
 

      Președintele ședinței                                         

  Contrasemnează : 

      Secretarul  Consiliului Raional                              Elena MORARU TOMA 
 

 

 



Anexă 
                                                                                                          la Decizia Consiliului Raional Hîncești 

nr.__________ din __________2021 

 
 

 

Executarea indicatorilor generali 

ai bugetului raional Hîncești la situația din 30.06.2021 
 

       

Denumirea Cod 

Aprobat 

anul 

2021 

Precizat 

anul 

2021 

Executat  

semestrul 

I anul 

2021 

Executat 

față de precizat 

Executat 

semestrul 

I anul 

2020 

Executat 

semestrul I, anul 

2021 față de 

executat 

semestrul I,  anul 

2020 

devieri 

(+/-) 
în %% 

devieri 

(+/-) 
în %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. VENITURI, total 
1 305965,5 308961,0 156149,9 -152811,1 50,5 150735,5 5414,4 103,6 

inclusiv: 
         

Impozite şi taxe 
11 6620,0 6620,0 4320,4 -2299,6 65,3 3051,7 1268,8 141,6 

Granturi primite 
13  1571,5 1571,4 -0,1 100,0  1571,4  

Alte venituri 
14 6747,5 6747,5 3060,6 -3686,9 45,4 2548,2 512,4 120,1 

Transferuri primite 
19 292598,0 294022,0 147197,5 -146824,5 50,1 145135,7 2061,8 101,4 

II. CHELTUIELI ŞI 

ACTIVE                             

NEFINANCIARE, 

total 

(2+3) 303312,9 329207,7 148292,7 -180915,0 45,0 135582,6 12710,2 109,4 

inclusiv:          

III. CHELTUIELI 2 261520,7 269959,3 136204,1 -133755,2 50,5 123703,4 12500,7 110,1 

IV. ACTIVE 

NEFINANCIARE 

3 41792,2 59248,4 12088,7 -47159,7 20,4 11879,2 209,4 101,8 

V. SOLD 

BUGETAR 

1-2+3) 2652,6 -20246,7 7857,2 28103,9 138,8 15152,9 -7295,8 51,9 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei nr. _____ din ______ 2021 “ Cu privire la aprobarea 

raportului privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 

2021” 
 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii proiectului 

Autorul proiectului de decizie este Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional 

Hîncești. 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 31 alin. (2), art. 32 lit. f) din Legea 

privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 72 alin. (2) din Legea 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014  

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a respecta Legislația privind finanțele publice 

locale.  Elaborarea proiectului de decizie a fost condiționat de raportarea rezultatelor 

executării bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli pe semestrul I al anului 2021 

și informarea Consiliului raional despre rezultatul executării bugetului raional pe semestrul 

I al anului 2021  și factorii care au influențat nevalorificarea mijloacelor planificate, la fel și 

de a asigura transparența în gestionarea și utilizarea eficientă a resurselor bugetare de către 

instituțiile publice din subordinea Consiliului raional Hîncești. 

Prin proiectul de decizie privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 

2021 se propune de a lua act de raportul Direcției generale Finanțe  Hîncești și de aprobat 

raportul sub aspectul clasificației economice la venituri în sumă de 156149,9 mii lei la 

nivel de 50,5 la sută din suma precizată și la cheltuieli în sumă de 148292,7 mii lei, sau 

45,0 la sută din suma anuală precizată. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pentru I 

semestru al anului 2021” nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

Proiectul deciziei este în concordanță cu prevederile  Legii nr. 397/2003 privind finanțele 

publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar–fiscale nr. 181/2014. 

Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

 

6. Consultarea publică a proiectului  

          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.hincesti.md la directoriul „Transparența decizională” la secțiunea 

„Proiecte de decizii”. Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate 

pentru avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în ședință.  

         



Șeful Direcției Generale Finanțe Hâncești             Galina ERHAN 
 


