
                      

 

            Proiect 

DECIZIE  NR. 6/1 

Din 10 decembrie 2021                                                                         or. Drochia       

                                                                                                                

Cu privire la corelarea bugetului raional Drochia  

pe anul 2021 în conformitate cu Legea bugetului  

de stat pe anul 2021 

 

 

       Întru respectarea prevederilor art. 23 alin (1) din Legea nr. 397/2003 privind 

finanțele publice locale cu modificările și complectările ulterioare, art. 55 pct. (5) 

din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale, art. 

62, 63, 64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.43 alin. (1) lit. 

b), art. 46, 81 alin (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 312/2021 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate 

în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind 

elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, în scopul asigurării acoperirii 

deficitului înregistrat în anul bugetar 2021 în instituțiile de învățămînt general, 

pentru achitarea salariilor angajaților și asigurării ajustării bugetului raional pentru 

anul 2021, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 7/4 din 17 decembrie 2020 

,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2021 în lectura II”, cu 

volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional pentru anul 2021, 

Consiliul raional Drochia DECIDE: 

 1. Se corelează bugetul raional pe anul 2021, după cum urmează: 

 1.1. Punctul 1 va avea următorul cuprins: „Bugetul raional se aprobă la 

venituri în suma de 235253,7 mii lei (două sute treizeci și cinci milioane două sute 

cincizeci și trei mii șapte sute lei); la cheltuieli în suma de 228693,0 mii lei (două 

sute douăzeci și opt milioane șase sute nouăzeci și trei mii lei), cu un excedent de 

6560,7 mii lei (șase milioane cinci sute șaizeci mii și șapte sute lei)”. 

 1.2. Anexele  nr. 1, 2  se expun în redacție nouă, părți integrante a prezentei 

decizii. 

       2. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat a actelor locale și pe site-ul 

Consiliului raional Drochia. 

 

Inițiator: 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  

 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA 
 

 



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021 în 

conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021” 
 

I.Denumirea autorului  și după caz , a participanților la elaborarea proiectului. 

              Președintele raionului, Direcția finanțe a Consiliului raional Drochia. 

 

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite. 

 Proiectul deciziei ,, Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021 în conformitate 

cu Legea bugetului de stat pe anul 2021’’ este elaborat de către Direcția finanțe în temeiul  art.55 

alin ( 4 ) al Legii  nr.181/2014 privind finanțele publice locale și responsabilitățile bugetar 

fiscale, art.84 din Legea  privind finanțele publice locale nr.397/2003 cu modificările ulterioare, 

care prevăd că autoritatea reprezentativă și deliberativă în termenul de cel mult 30 zile de la data 

publicării  legii bugetului de stat pe anul respectiv urmează să aducă în concordanță bugetul 

aprobat cu prevederile Legii bugetului de stat . 

             Astfel pe data de 5 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial a fost publicat HG nr.312 din 

03.11.2021 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat 

pentru anul 2021 nr.258/2020, prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de 

stat către bugetele locale pentru anul 2021 și care se regăsesc în anexa legii menționate. 
 

III. Principalele prevederi ale proiectului de decizie. 

 Proiectul deciziei „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021 în conformitate 

cu Legea bugetului de stat pe anul 2021” prevede ajustarea indicatorilor generali la partea de 

venituri și cheltuieli în legătură cu suplimentarea transferurilor cu destinație specială pentru 

învățămînt general în sumă de 4866,0 mii lei în scopul asigurării acoperirii deficitului înregistrat 

în anul 2021 în instituțiile de învățămînt general pentru achitarea salariilor angajaților. Totodată 

la o potențială modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2021 va fi actualizată și 

compartimentul „Transferuri din fondul de susținere a populației pentru pachetul minim de 

servicii sociale cu suma de 219,3 mii lei pentru finanțarea Serviciului social „Asistența 

Personală”  pentru o perioadă de patru luni.  
  

IV. Fundamentarea economico- financiară 

 Implimentarea proiectului de decizie  propus va majora partea de venituri și cheltuieli 

bugetului raional  în sumă de 5085,3 mii lei. 
 

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

        Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 
 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului. 

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

în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

Drochia www.drochia.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări  

publice ale proiectului. 

         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 
 

VII. Constatările expertizei juridice. 

       Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea 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. 

      Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizarea și se 

propune Consiliului raional pentru examinarea și adoptarea în ședință 

 

  

Șef Direcţia finanţe                                                                     Irina VIȚA 
 

http://www.drochia.md/

