
 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂINARI 

Proiect  

 

D E C I Z I  E nr.5/1 

din ____ decembrie 2020       

 

Cu privire la aprobarea bugetului  

primăriei orașului Căinari pentru anul 2021 

 

Avînd în vedere raportul contabilului șef, avizul comisiei de programe şi 

prognoze de dezvoltare social-economică buget-finanţe, 
în baza art.24(1) lit.a),art.56 al Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, 

art.art. 5(1), 8; 19; 20(3)(4); 21, 22 și  32(a,b,c,d) din Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, 

conform art.3 lit.a),art.4(1), (2) din Legea 435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, art.24 din Legea nr.768 din 02.02.2000 privind 

statutul alesului local, 

în temeiul art.10 (1),14 (2) lit.a),n),g));art.19 (4); art.20 (1),(5) din Legea 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, 

examinînd bugetul orășenesc în a doua lectură, consiliul orăşenesc Căinari, 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă bugetul primăriei orașului Căinari pentru  anul  2021  la venituri 

și cheltueli în sumă totală  7720,7 mii lei inclusiv. 

2.Se aprobă: 

2.1. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local se 

prezintă în anexa nr.1. 

2.2.Componența veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr.2. 

2.3. Resursele și cheltuelile bugetului local conform clasificației funcționale și 

pe programe se prezintă conform anexei nr.3. 

2.4. Sinteza cheltuelilor pe instituțiile finanțate din bugetul local pentru anul 

2021 se prezintă în anexa nr.4. 

2.5. Sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din 

bugetul local din prestarea serviciilor și alte activități desfășurate contra plată 

pentru anul 2021, anexa nr.5. 

2.6.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de 

autoritărțile/instituțiile bugetare se prezintă în anexa nr.6. 



2.7. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/ 

instituțiile bugetare finanțate de la buget,conform anexei nr.7. 

3. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de  22,0 mii lei. 

4. Datoriile creditoare ale instituțiilor bugetare, înregistrate la 01 ianuarie 

2021 vor fi achitate din contul și în limitele alocațiilor aprobate pentru 

întreținerea lor în anul 2021. 

5. Autoritățile/instituțiile bugetare vor asigura: 

a) dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în  

sistemul informational de management financiar; 

b) legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor 

aprobate; 

c) utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație speciali și 

generali,alocate de la bugetul de stat; 

d) contractarea de lucrări,servicii,bunuri material confor prevederilor 

Legii privind achizii publice; 

e) raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform 

competenței; 

 

6. Se autorizează primarul, dna Maria Ghelan, executor (ordonator) principal 

de buget. 

7. Dna Stela Burlacu,secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoștință 

publică, prin  publicare sau prin afișare în locuri publice, a prezentei decizii și a 

anexelor la decizie, obligatoriu. 

8. Prezenta decizie întră în vigoare de la data de 01.01.2021. 

 

 
 
Preşedinte de şedinţă                                        _____________ 

 

 

Contrasemnează : 

Secretarul consiliului                                        Burlacu Stela 
 

 

 

 
 
 


