
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL LEOVA 

CONSILIUL RAIONAL

PECIYBJIHKA MOJIAOBA
JIEOBCKHH PAMOH

PAHOHHblH COBET

D E C I Z I E nr. 5.9

Proiect

din 10 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea Bugetului 
Consiliului raional pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) 
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.20, art 
locale nr. 397 -- XV din 16 octombrie 2003, art. 55 din Legea privind finanţele publice şi 
responsabilităţile bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 si art. 4(2) din Legea privind 
descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, Consiliul Rţiional Leova

DECIDE:

lit. b) din Legea privind administraţia 
21 din Legii privind finanţele publice

1. Bugetul Consiliului raional pe anul 2021 se aprobă 
şi la cheltuieli în sumă de 138457.7 mii Iei.

la venituri in sumă de 137961.7 mii lei

1.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional ale bugetului raional pe 
anul 2021, se prezintă în anexa nr.l;

1.2 Componenta veniturilor bugetului Consiliului raional pe anul 2021 se prezintă în anexa
nr.2;

1.3 Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificatiei 
se prezintă în anexa nr. 3;

i.4 Volumul alocaţiilor repartizate din bugetul Consiliului raional aparatului preşedintelui
direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului 

în anexa nr.4;

1.5 Repartizarea transferului cu destinaţie specială pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt 
primar şi secundar general, educaţia timpurie şi învăţămîntul ex,traşcolar, finanţate din 
bugetul Consiliului raional Leova, pe anul 2021 se

1.6 Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de s 
socială pe anul 2021 se prezintă în anexa nr. 6;

aional Leova pe anul 2021, se prezintă

at acordate

1.7 Efectivul-limită de personal pe autorităţi/instituţii bugetare finanţate din bugetul 
Consiliului Raional pe anul 2021 se prezintă în anejţa nr. 7;

funcţionale şi programe,

prezintă în anexa nr. 5;

pentru ramura asistenţă

1.8 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilorcontra plată de către instituţiile
publice finanţate de la bugetul Consiliului raional se prezintă în anexa nr. 8;

1.9 Resurse colectate, preconizate spre încasare de către instituţiile publice finanţate de la 
Bugetul Consiliului raional, din prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate 

contra plată, şi donaţii se prezintă în anexa nr. 9;
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1.10 Sinteza veniturilor si cheltuielilor Fondului de susţinere sociala a populaţiei, se prezintă 
în anexa nr.10;

1.11 Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice pe anul 2021 
se prezintă în anexa nr.ll;

1.12 Alocaţii din soldul disponibil al consiliului raional format la situaţia de 31.12.2020, 
pentru alimentarea elevilor claselor V-IX, transportaţi la şcolile de circumscripţie se 
prezintă în anexa nr.12;

1.13 Cheltuielile pentru reparaţii şi investiţii capitale sp prezintă îp anexa nr.13;

2. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului raional se aprobă în suma de 1240.0 mii lei;

3. Se stabileşte
- plafonul datoriei la finele anului nu va depăşi de 20% din totalul veniturilor anuale ale 
bugetului, cu excepţia transferurilor cu destinaţie specială. 7097,2 inii lei;
- plafonul garanţilor acordate de Consiliul raional Leova ___mii lei;

4. Administratorii de buget vor asigura :
4.1 Utilizarea transferurilor cu destinaţie specială alocate de la bugdtul de stat conform 

destinaţiei;

4.2 Efectuarea de cheltuieli de către administratorii de l^uget, precum şi achiziţionarea de 
mărfuri, lucrări şi servicii, se execută numai în limita alocaţiilor repartizate instituţiilor 
respective, reduse cu suma datoriilor ale instituţiilor existente la situaţia 01.01.2021.

4.3 Achitarea datoriilor creditoare ale instituţiilor publice finanţate 
existente la situaţia de 01.01.2021 din contul şi în limita alocaţiil 
întreţinerea instituţiilor pe anul 2021;

din bugetul raional, 
or aprobate pentru

4.4 Raportarea in termenii stabiliţi a performantelor realizate.

4.5 Direcţia Finanţe va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înaita, în caz de 
necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi 
menţinerea echilibrului bugetar.

5. Se stabilesc ca prioritare, cheltuielile bugetare pentru plata salariilor, contribuţiilor în 
fondurile asigurării sociale şi medicale, alimentaţiei copiilor (elevilor), achitarea 
resurselor termoenergetice, compensaţiilor şi indemnizaţiilor, etc.

6. Administratorii de buget, ca beneficiari ai obiectivelor în construcţie şi reparaţii capitale, 
prevăzute atît în programele investiţionale raionale, cît şi cele de stat, sunt responsabili de 
corectitudinea determinării volumelor lucrărilor executate şi a cheltuielilor în construcţie 
şi reparaţii capitale, precum şi de reflectarea cheltuielilor în evidenţa contabilă conform 
prevederilor cadrului legal.

7. Se împuterniceşte Preşedintele raionului de a desemna prin dispoziţia sa utilizatorii 
modulului „Alocaţii bugetare”, pentru acordarea dreptului de acces în sistemul 
informaţional de managment financiar.

8. Se împuterniceşte Preşedintele raionului cu dreptul de emitere a unor dispoziţii pe 
parcursul anului 2021, în cazuri de necesitate stringentă:
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8.1 privind corelarea bugetului raional şi aducerea în concordanţă cu prevederile Legii 
Bugetului de Stat pe anul 2021.

8.2 să modifice la cererea întemeiată ale executorilor prim 
proiectele finanţate din surse interne şi externe, ca urm; 
să mărească partea de venit şi cheltuieli a resurselor col 
proiecte investiţionale, granturi, donaţii precum şi a ut 
începutul anului în contul proiectelor respective;

ari de buget indicatorii privind 
are a intrărilor de granturi externe, 
ectate, fondurilor speciale, 

ilizârii soldurilor băneşti existente la

8.3. să modifice destinaţiei cheltuielilor aprobate în bugetul Consiliului raional, cu asigurarea 
respectării limitei alocaţiilor generale aprobate, să aloce din sursele ne-utilizate în anul 
precedent mijloace financiare pentru cheltuili strigente şi activităţi de nivel raional.

8.4 să efectueze plăţi anticipate la lucrări de construcţie şi reparaţii capitale, pentru
organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de 
condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, 
cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe 
parcursul anului de gestiune în cuantum de pînă la 10 la sută din limita anuală stabilită pe 
obiectiv;

9. Se obligă şefii de direcţii (secţii), administratorii de buget finanţaţi din bugetul raional să 
întreprindă măsuri de aplicare a unui management calitativ şi eficient de gestionare a 
resurselor financiare publice, asigurând un regim strict de economie a cheltuielilor 
bugetare, de îmbunătăţire si performantă a procedurilor de achiziţii publice, de respectare a 
limitelor de cheltuieli, unităţilor de personal aprobate pentru anul curent, de îmbunătăţire a 
mecanismului de monitorizare si transparentă a cheltuielilor bugetare si raportarea 
indicatorilor de performantă pe parcursul anului bugetar, şi se pune drept sarcină 
responsabilitatea directă de gestionarea şi utilizarea legală a mijloacelor financiare ale 
direcţiei respective.

bugetare în calitate de administrator

)
10. Se autorizează cu dreptul de gestionare a migloacelor 

de buget (Org) :
- preşedintele raionului Leova dl Nicolae Priţcan (Org:
-şeful Direcţiei Finanţe dna M.Dubceac (Org2)
- şeful Direcţiei Învăţămînt dl A.Gospodinov (Orgii)
- şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei dl S.Postic^ (Orgii)
- şeful Direcţiei Agrucultura, Relaţii Funciare şi Mediu dl N.Tomsa (Org2)
- şeful Secţiei Cultură,Turism, Tineret şi Sport dna Tatţana Samoilpnco (Orgii)
- şeful Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului si
- Managerul Azilului pentu persoane în etate şi cu disabilităţi dl I.(j)istric (Org2)
- Managerii instituţiilor de învăţămînt (Org2)

11. Anexele 1-13 fac parte integrală a deciziei bugetare anuale.

12. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui raionului Leova 
Dl Nicolae Pritcan.

Atragerea ijivesritiilor dl li.Condrea

13. Prezenta decizie întră în vigoare de la 01.01.2021. 

Preşedintele şedinţei

Contr asemnează :
Şeful Direcţiei Finanţe Leova

Elena Copoţ

Mariâ Dubceac



Proiect 
Anexa nr.!

la decizia Consiliului raional Leova 
nr. din 10 decembrie 2020

Indicatorii generali şi sursele 
de finanţare ale bugetului Consiliuluii raional 

pe anul 2021

Denumirea
Cod

Eco Suma, inii lei

I. VENITURI, total 1 137961,7

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 131339,6

transferuri între bugetele locale în cadrul unei UAT 49,6
II. CHELTUIELI, total 2+3 138457,0

II. 1. Cheltuieli, total 2 118134,2
II.2. Active nefinanciare, total 3 20322,8

III. SOLD BUGETAR 1 -(2+3) -495,3
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4=5+9 495,3
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)
împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale de nive Iul 561 -604,4
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 910 1099,7

Secretarul Consiliului raional Leova Elena Copoţ

Contrasemnat:
Şef Direcţie Finanţe Maria Dubceac



Proiect
Anexa nr.2

ia decizia Consiliului raional Leova 
nr. din 10 decembrie 202.0

Componenţa veniturilor bugetului raional Leova
pe anul 2021

codu l Suma, mii leiDenumirea indicatorului ECO (K6)
1 2 3

Venituri total
'

137961,7
I.  D e f a i c ă r i  c o n f o r m  c o t e l o r  p r o c e n t u a l e ,  d e  la  i m p o z i t e l e  şi t a x e l e  d e  s t a t 2.767,5

1.1 Impozitul pe venitul reţinut din salariu 1 1  1 1 iu 2 7 0 0 , 0

1.2 Impozitul pe venitul pers. fizice aferent declaraţiilor depuse 111121 5 0 , 0

1.3 Impozitul pe venitul pers. fizice in domeniul transportului rutier de persoane in 
regim de taxi 11I 125 1 0 , 0

1.4 Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţi imobiliare 1 11130 7,5

II. V e n i t u r i  p r o p r i i 1 7 5 ,1

2.1 Taxa pentru apă 114611 120,0
2.2 Taxa penlru extragerea mineralelor utile 114612 10,0
2.3 Plata pentru certifcatcle dc urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare 
încasată în bugetul local de nivelul II 142214 0,1
2.4 Taxa de la cumpărarea valutei străine de către prsoanele fizice în casele de 142245 40,0
2.5 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II. 143120 5,0

3 .  D o b i n z i  s i  a l t e  p l a ţ i  î n c a s a t e  in  b u g e t u l  l o c a l  d e  n i v e l u l  I I  l a  i m p r u m u t u  r i l e  

r e c r e d i t a t e  g a r a n ţ i i l o r  d e  s t a t 1 4 1 1 4 2

I V .  V e n i t u r i  c o l e c t a t e 3625,8

4.1 încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 1743,9

4.2 Plata pentru locaţiunia bunurilor patrimoniului public 142320 1881,9

V .  D o n a ţ i i 4,1

5.1 Donaţii voluntare pentru cheltueli curente din surse interne pentru instituţiile 
bugetare

144114 3,8

5.2 Donaţii voluntare pentru cheltueli curente din surse externe pentru instituţiile 
bugetare

144124 0,3

V I .  T r a n s f e r u r i  g e n e r a l e ,  i n c l u s i v : 131 389,20
6.1 Transferuri curente primite eu destinaţie specială intre bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul 11 pentru învăţâmîntul preşcolar, primar.secundar general, 
special şi complementar (extraşeolar)

19 1 111 88833,9

6.2 Transferuri curente primite eu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugete 
locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

le
191112 2762,2

6.3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru Şcoli sportive 191 1 13 144 5.8

6.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 9433,6

6.5 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul dc stat şi 
bugetele locale de nivelul II.

191131 26971,3

6.6 Transferuri curente primite eu destinaţie specială între instituţiile bugetului de
stul şi instituţiile bugetelor de nivelul 11 191310 1892,8
6.7 Transferuri curente primite cu destinaţie generala intre bugetele locale de nivel 
II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administraţiv-teritoleritoriale

d

193131 49.6

Secretarul Consiliului raional Leova Elena Copoi;

Contrasemnat:
Şef Direcţie Finanţe Maria Dubceac


