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DISPOZITIE
mun.Hincesti

din y'O ilrrrie 2022

Cu privire la lansarea procesului de
elaborare a proiectului bugetului
raionului pentru anul 2023 gi estimdrile
pentru 

^nii2024 
- 2025

in conformitate cu prevederile art. 24 din Legea privind finanlele publice Ei

responsabilitdlile bugetar - fiscale nr.181 din 25.07.2014,Legea privind finanlele
publice locale ff.397-XV din 16 octombrie 2003, Ordinul Ministrului Finanlelor
nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind
elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului qi in scopul asigurdrii realizdni
calitative qi in termen a acliunilor necesare pentru elaborarea proiectelor bugetelor
locale, linind cont de termenii stabilili in circulara privind elaborarea proiectelor-
bugetelor locale pentru anul bugetar urmdtor, in conformitate cu prevederile art. 53

(1) qi 54 din Legea privind administralia public6locald nr.436-XVI din 28.12.2006,
DISPUN:

1. Se instituie grupul coordonator pentru elaborarea proiectului de buget pentru

anul2023 gi estimdrile pe anii 2024-2025, conform anexei nr.1.

2. Se aprobd calendarul bugetar privind procesul de elaborare a bugetului
pentru anul2023 gi estimdrile pe anii2024-2025, conform anexei nr.2.

3. La elaborarea proiectelor de buget, la partea ce fine de estimarea bazei
fiscale a teritoriului APL de nivelul I gi nivelul II va colabora qi conlucra cu Direclia
Generald Finanle, Direclia Deservire Fiscal5 Hinceqti, Intreprinderea de Stat

Statisticd, Serviciul Relalii Funciare qi Cadastru, Seclia Construcfii, gospoddria

comunald qi drumuri, Direcfia Inv6!5mint, Direclia Asistenld Sociald qi Proteclie a
Familiei, Direclia Culturd Ei Turism, alte servicii descentralizate gi desconcentrate

din teritoriu care vor contribui la prezentarea calitativd a materialelor prezentate.

4. Se obligd conducdtorii subdiviziunilor din cadrul Consulului raional sd

asigure:

- prezentarea in termenii stabilili Direcliei Generale Finanle a calculelor
privind estimarea cheltuielilor pentru intrelinerea instituliilor bugetare din
subordine in conformitate cu particularitSlile privind elaborarea de cdtre autoritblile
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publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul2023 qi estimdrilor pe anii
2024 - 2025;

- gestionarea sistemului informalional de management financiar ( SIMF)
conform cerinlelor.

5. Se propune Autoritdlilor executive ale UAT de nivelul I:

- sd asigure elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite, taxe qi alte

inoasdri ce urrneazd afi colectate in anul 2023 gi estimdrile pentru anii2024 -2025
in UAT respectivd;

- estimdrile de cheltuieli urmeazd s[ fie strict in limita volumului de resurse

disponibile;

- prognoza veniturilor bugetelor locale cit qi estimdrile cheltuielilor pentru anii
2023 - 2025 urmeazd a fr prezentate pentru analizd qi totalizare Direcliei Generale

Finanle, conform noilor reguli qi cerinle ale SIMF Ei graficului stabilit.

6. Direcfia Generald Finanle va prezenta
proiectul de buget al raionului pentru anuI2022 qi

cu anexele adilionale conform termenilor stabilifi.

7. Executarea dispoziliei se pune in sarcind Direcfiilor, Secliilor gi Serviciilor
din subordinea Consulului raional.

8. Controlul asupra executdrii dispoziliei mi - I asum.

Pregedintele raionu Iurie LEVINSCHI

imi asum responsabilitatea verificdrii , corectitudinii $i legalitalii:

Sergiu PASCAL, specialist principal, jurisg Aparatul Preqedintelui

Ministerului Finanlelor al RM
estimdrilor pe anii 2023 - 2024

FI

Galina ERHAN, qef Directie generald Finanfe

-----i

Este documento PDF foi editado com o Icecream PDF Editor.
Atualize para a versão PRO para remover a marca d'água.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


APROB:
Preqedi

Compo

DGF;
- Dinjos Nadejda

bugetului, DGF;
- Cucereanu Maria -

bugetului, DGF;

!

eqedintele raionului;
inanle;
gef adjunct, qef seclie

elaborarea qi administrarea bugetului.

Membrii gr uP ului coordonator :- rdna" Liliu 
--J'ffffiif"lf ;i;#J'Jl

vicePreqedinte al raionului;

- Loglrin Anatolie, pregedintele Comisiei consultative ale Consiliului raional

buget qi finanle;

- $ef, Direclia Deservire Fiscald Flinceqti;

- Nichifor Elena - $efl Direclia Economie Ei cooperare Transfrontaliera;

- Tonu Valentina - $ef , Direclia Inv6!6mint;

- C6lug6ru Tamara - qef, Dire!1ia Asisten!6 Social6 qi Proteclia Familiei;

- Tulbu Ion - qef, Direclia Culturd 9i Turism;

- Sirbu Ion - qef, Direclia Agriculturd qi Alimentafie;

- Tagcd Andrian - qef,'Sec1L Construcfii, Gospoddrie Comunald qi Drumuri;

- Rachiu victor - $ef, serviciu Relalii Funciare qi cadastru;

- Vrabie Svetlana - contabil-gef, Aparatul preqedintelui raionului;

- Ursu Tatiana - specialist prittcipai, seclia elaborarea qi administrarea bugetului,

DGF;
- Paraschiv viorica - specialist principal, seclia elaborarea gi administrarea

bugetului, DGF;
- Tacu Nadejda - specialist principal, seclia elaborarea qi administrarea bugetului,

Anexa nr.l
la dispozi{ia Preqedintelui

ordonator pentru elaborarea proiectului de buget

t tfdiruf 2023 qi estimlrile pe anii2024 - 2025

specialist principal, seclia elaborarea qi administrarea

specialist principal, seclia elaborarea Ei administrarea

principal, seclia elaborarea qi administrarea bugetului'- Deliu Irina - sPecialist
DGF.

r
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APROB:

cu privire la planul de iflfi la elaborarea qi aprobarea proiectelor de buget ale UAT Hinceqti de

niveful I qi II pentru anul2023 9i a estimlrilor pe anii2024-2025

Anexa nr.2

Calendarul bugetar

Activitdlile
Autoritatea

Responsabild
Termenul limitd

de realizare
Autoritatea
beneJiciard

I Emiterea dispozitiei/ordinului gi a

calendarului de activitdli privind
elaborarea proiectului bugetului

Autoritatea
executivd

(primdriile)

lunle Autoritdtile, Directiile din
subordinea CR /institutiile
bugetare

2 Aprobarea unui plan de acliuni cu
privire la elaborarea bugetelor pentru

anul2023 Ei a estimdrilor pentru anii
2024-2025

Autoritatea
executivd

runle Autoritetile /institutiile
bugetare

a
J Emiterea circularei, privind elaborarea

propunerilor/ proiectelor de buget
adresatd autoritetrilor publice locale

Direcfia generald
FinanJe lulie-august

Autoritdtile executive de

nivelul I si II

4 Or ganizarea instruirii metodolo gice cu
contabili-gefi UAT de nivelul I gi II,
privind unele aspecte ale elabordrii
proiectelor de buget pentru anul 2023 gi

a estimdrilor pentru anii 2024-2025

Direclia generald
Finante

Iulie-august Direcliile/secliile/
specialigtii din cadrul APL,
institutii bugetare

5 Emiterea ordinului cu privire la
stabilirea termenelor de prezentare a

proiectelor de buget pentru anul 2023 gi

a estimdrilor Dentru anii 2024-2025

Direclia general6
Finante

august Direcliile/secliile/
specialigtii din cadrul APL,
institufii bugetare

6 Analiza indicilor incasdrii veniturilor pe

capitole de impozite qi taxe pentru
perioada de gestiune a anului curent gi

perioadele de2-3 ani bugetari
precedenli

Subdiviziunea/unita
tea financiard a APL

lunle Autoritatea executivi

7 Intocmirea gi inaintarea solicitdrilor,
referitor la pr ezentar ea datel or
estimative pentru pro gnozarea

veniturilor cdtre Seclia Statisticd"
Directia Deservire Fiscal6 Hincegti,
Serviciul Relafii Funciare qi Cadastru,
Direclia Asistenfd Sociald gi Protectie a
Familiei. altele..

Autoritatea
executivd de nivelul

I, subdiviziunea
lunitatea financiard

a APL

lunle Autoritatea executiv[ de

nivelul I, subdiviziunea
lunitatea financiard a APL

8 Estimarea cadrului general de resurse a

bugetului local gi determinarea limitelor
de cheltuieli

Autoritatea
executivd de nivelul

I, subdiviziunea
/unitatea financiard

a APL

lUnle Autoritatea executivd de

nivelul I. subdiviziunea
lunitatea financiard a APL

9 Elaborarea I actualizarea programului
strategic de dezvoltare a UAT ( dupd
necesitate)

Autoritatea
executivd in
comun cu

subdiviziunile

Conform
termenului
stabilit de
autoritatea

Autoritatea r epr ezentativ d
qi delibirativd
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Auloritatea
Responsabild

structurale ale
APL (direcfii,

ii, specialisti

Termenul limit,ii
de realizare

reprezentativd gi

delibirativd

Autoritatea
beneJiciard

Aprobarea I actualizarea programului
strategic de dezvoltare a UAT ( dupd
necesitate)

Determinarea structuri i

Elaborarea gi prezentarea propunerilor
de buget, inclusiv fundamentate oe
programe gi performanfd

Autoritatea
executivd a UAT

Conform
termenului
stabilit de
autoritatea

reprezentativd gi

delibirativd

Autoritatea delibirativd a
UAT

Autoritatea
executivd in
comun cu

subdiviziunile
structurale ale
APL (direcfii,

Autoritdtile /instituliile
bugetare

Subdiviziunile
structurale ale
APL (direcfii,

sectii, specialigti)
Autoritdfile
/institutriile

Subdiviziunile
structurale ale
APL (direcfii,

secfii, specialigti)
Autoritdlile
/institutiile

Autoritatea executivd.

S ubdiviziun ea I unitatea
financiard a APL

Stabi lirea limitelor preliminare de
cheltuieli pe funcfii,
programe/subprograme, activiteti $i
institutii

Autoritatea executivd.

S ubdiviziun ea I unitatea
financiard a APL

Estimarea cadrului de resurse si de
cheltuieli pentru elaborarea proiectului
bugetului pentru anul 2023 Si pe
urmdtorii 2 ani

Consultarea propunerilor de buget gi
pr e oritizarea ch eltui el i lor

Subdiviziunile
structurale ale
APL (direcJii,

secfii, specialigti)
Autoritdlile
/instituliile

Autoritatea executiv6

Subdiviziunea
lunitatea

financiard a APL
Grupul de lucru

Autoritatea
executiv6 de comun

cu subdiviziunea
lunitatea financiari

iulie Autoritatea executivd

Direcfia generalS Finante
ntocmirea proiectului bugetului local Ei

pr ezentarea acestuia spre consultare
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Activitdlile
Autoritatea

Responsabild
Termenul limild

de realizare
Aulorilatea
beneJiciard

17 Examinarea proiectelor bugetelor locale
de nivelul I gi II Ei intocmirea sintezei
consolidate a proiectului bugetului local

Direclia general6
Finante

iulie Ministerul Finantelor

18 Participarea la consultdri pe

marginea proiectelor bugetelor \
locale gi asupra relaliilor
interbugetare intre bugetul de stat gi

busetele locale

Directia General6
Finanfe
Autoritatea
executivd
(dup[ c4z)

august Ministerul Finanfelor

19 Ajustarea, in caz de necesitate, a
relafiilor intre bugetul de stat qi

bugetele locale ca urrnare a
consultdrilor.

Direcfia Generald
Finanfe
Autoritatea
executivd
(dund caz)

august
Autoritatea executivl

20 Comunicarea eventualelor modifi cdri
in relafiile interbugetare ca urmare a

examindrii gi aprobdrii proiectului
Legi bugetului de stat de cltre
Guvern

Direc{ia General6
Finan{e

in termen de 5
zile de la
aprobarea

proiectului
bugetului de

stat

Autoritatea executivd

21 Ajustarea, in caz de necesitatea, a
relafiilor interbugetare, finind cont
de modificdrile intervenite ca urmare
a examin[rii gi aprobdrii proiectului
busetului de stat

Autoritatea
executivd de
comun cu
subdiviziunea
lunitatea
financiard

in termen de 5
zile de la data
comunicdrii
modificdrilor

22 Emiterea circularei privind
prezentarea propunerilor de buget
anuale

Directia GeneralS
Finanfe

octombrie Direcf iile/secJiile/
specialigtii din cadrul
APL. institutiile bueetare

Emiterea notelor metodologice gi

formularelor necesare pentru UAT
de nivelul I 9i DAT de nivelul II,
vizind indicii utilizafi la aprobarea
proiectelor de buget.

Direcfia Generald
Finante

octombrie DirecJiile/sec(iile/
specialigtii din cadrul
APL, instituJiile bugetare
Autoritatea executivd- I

24 Emiterea ordinului cu privire la
stabilirea termenelor de prezentare a
proiectelor de buget pentru anul
2023 Si a estimdrilor pe anii 2024 -
2025

Direclia GeneralS
FinanJe

octombrie Directiile/s ectiile/
specialigtii din cadrul
APL. institufiile bugetare
Autoritatea executivd-I

25 Actualizarea politicilor sectoriale ale

UAT gi repreoritizarea programelor
in corespundere cu politicile
sectoriale nafionale gi reiegind din
cadrul de resurse disponibil

Autoritatea
executivd in
comun cu
subdiviziunile
structurale ale
APL (direcfii,
secJii, specialigti)

noiembrie Autoritatea
reprezentativd gi

delibirativd
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)i

Autoritatea
Responsabild

["t"tit"G" 
**^

executivd de

comun cu
subdiviziunea
/unitatea
financiard

Termenul limild
de realizare

20lnoiembrie

Autoritatea
beneJiciard

ffiioritatea
reprezentativ[ 9i
delibirativd

Autoritatea
reprezentativd 9i

delibirativd

Pind 10

decembrie

Autoritatea
reprezentativd 9i
delibirativd

27 Examinarea gi aprobarea bugetelor

locale

Autoritatea
executivd

in termen de 5

zile dupd
aprobarea
bugetelor
locale

Directia Generala
FinanJe28 Prezentarea copiei deciziei prlvlnd

aprobarea bugetului local (inclusiv

anexele gi nota informativd)

Autoritatea
executivd

in termen de 15

zile de la data

publicbrii
deciziei
bugetare
anuale

Autoritatea executivd
29 Repartizarea bugetului local aprobat

30

3l

Bfe"tu-ii"a ajustdrilor de rigoare in

bugetele locale pentru a le aduce in

conformitate cu prevederile legii

anuale a bugetului de stat,

inclusiv ajustarea limitelor de

^L.olt.'iali Attnh c,az.

in termen de30

zile dela data
publicdrii legii
bugetului de

stat

Autoritatea
reprezentativ6 9i
delibirativd

Hto"mit"a area sintezei

consolidate a bugetelor locale

aprobate de
ptezentatea

Direclia General6
Finanfe

termenul
stabilit de MF

Mintsterul llnanlelor

Subdiviziunile
structurale ale

APL (direcfii,
seclii)/institu{iile

bugetare

termenul
stabilit

Autoritatea
reprezentativd Ei

deliberativ6

32 Implementarea activitlfi lor dm

cadrul programelor/ subprogramelor

la care fac parte qi prezentd rapoarte

de performan{d in formatul 9i

termenii stabilifi de lege cdtre

Consiliile locale.

locale, inclusiv Performanfa
programelor qi,in caz de necesitate,

inaintarea proPunerilor de

modificare a bugetului

Direcfia Generald
Finanfe

/subdiviziunile
structurale ale

APL (direcJii,
sectii- soecialisti)

permanent Autoritatea
reprezentativd Ei

deliberativd

aa
JJ

Sef, Direcfie Generall Finanfe llinceqti Y)+''- Galina ERIIAN
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