
 
                            Proiect 

 
DECIZIE NR. 6/2 

 

Din 10 decembrie 2021       or. Drochia 

 
Cu  privire la aprobarea bugetului raional  

Drochia pentru anul 2022 în prima lectură 

 

 

       În temeiul art. 24 lit. a), art. 47 alin. (2) lit. b) şi art. 55 din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 21 alin. (5) din Legea 

nr. 397/2003 privind  finanţele publice locale, ţinând cont de prevederile art. 43  

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 47, 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire 

la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi de 

prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului, aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, 

Consiliul raional Drochia DECIDE: 

       1. Se aprobă bugetul raional Drochia pentru anul 2022, în prima lectură: 

       - la venituri în sumă de 238467,7 mii lei (două sute treizeci și opt milioane 

patru sute șasezeci și șapte mii șapte sute lei); 

       - la cheltuieli în sumă de 232082,4 mii lei (două sute treizeci și două milioane 

optzeci și două mii patru sute lei);  

       - excedent bugetar in sumă de 6385,3 mii lei (șase milioane trei sute optzeci și 

cinci mii trei sute lei); 

       - sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional, 

conform anexei, parte componentă a prezentei decizii. 

         5. 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   
 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

   
                                                                                                                   Anexa  

                               la decizia Consiliului raional 

                 nr. 6/2 din 10.12.2021 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare  

ale bugetului raional Drochia pe anul 2022   
Nr. 

d/o Denumirea Cod ECO Suma (mii lei) 

1 VENITURI, total 1 238467,7 

 inclusiv transferuri de la bugetul de stat   227411,4 

2  CHELTUIELI, total 2 + 3 232082,4 

3 SOLD BUGETAR 1- (2 + 3) 6385,3 

4 SURSELE DE FINANŢARE, total 4 + 5 + 9 0,0 

  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional 

Drochia  pentru anul 2022 în prima lectură” 

 

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

Preşedintele raionului Drochia, în comun cu Direcţia  finanţe, Aparatul preşedintelui, 

direcțiile (secțiile) și instituțiile din subordinea Consiliului raional Drochia, având ca 

bază prevederile art.53  alin. (1) lit. h)  din Legea nr. 436/2006 privind administrația 

publică locală, a elaborat prezentul proiect de decizie. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite 

       Proiectul deciziei este elaborat în temeiul art. 24, lit.a), art. 47 (2), lit. b) şi art. 55 din 

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 21 alin. (5) 

din Legea nr. 397/2003 privind  finanţele publice locale, art.47 şi 48 din Legea 

nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de 

stat, precum şi de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi 

modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015, 

altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniile  proprii de activitate ale Consiliului 

raional Drochia. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în 

aprobarea indicatorilor generali ai bugetului raional Drochia pe anul 2022. 

 3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

       Proiectul bugetului raional Drochia pentru anul 2022 a fost estimat la venituri in 

sumă de 238467,7 mii lei , la cheltuieli în sumă de 232082,4 mii lei cu un exedent 

bugetar în sumă de 6 385,3 mii lei  şi este balanţat, ţinând cont de limitele de transferuri 

de la bugetul de stat către bugetul raional Drochia, care se preconizează în sumă de 

227411,4  mii lei.  În proiectul de decizie privind aprobarea bugetului raional  Drochia pe 

anul 2022 în prima lectură un accent deosebit este pus pe corelarea cadrului de cheltuieli 

cu cadrul de resurse disponibile prin sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, 

prioritizării programelor de cheltuieli și direcționării resurselor disponibile la programe 

de importanță vitală, onorarea angajamentelor pentru împrumutul  recreditat de stat în 

cadrul proiectului investiţional Energetic II.  

4.Fundamentarea economico-financiară 

Implimentarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia 

pe anul 2022 în prima lectura” va asigura activitatea economico-financiară a tuturor 

subdiviziunilor şi instituţiilor subordonate Consiliului raional Drochia pentru anul 2022. 

5. Consultarea publică a proiectului 

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

procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul 

cu privire la consultări publice și proiectul de decizie au fost plasate pe pagina web a 

Consiliului raional www.drochia.md.      

          Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

şi se propune Consiliului raional Drochia pentru examinare şi adoptare în ședință.  

 

 

 

 

           Șef al Direcței  finanțe 

a Consiliului raional Drochia                                                            Irina Vița 
 

  

http://www.drochia.md/

