
                                                      Nota informativa  

   la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului or.Cainari pentru anul 2021” 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Primaria or.Cainari  contabil sef  Gurulea Raisa 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Necesitatea aprobarii bugetului or.Cainari pentru anul 2021 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

- 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Aprobarea bugetului or.Cainari pentru anul 2020 in lectura II la compartimenrul venituri in 

suma totala de 7720.7 mii.lei si la cheltuleli in suma totala 7720.7 mii.lei 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

   Estimările bugetului local al primăriei or.Cainari pe anul 2021 au fost elaborate în 

conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale și responsabilității bugetar-fiscale 

nr.181 din 25.07.2014, Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administrația publică locală”, 

Legii nr.397-XV din 16.10.2003 ”Privind finanțele publice locale” Legii privind descentralizarea  

administrativă nr.435 din 28.12.2006, setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 

nr.190 din 31.12.2014, în conformitate cu clasificația bugetară aprobată prin ordinul Ministrului 

Finanțelor al Republicii Moldova nr.191 din 31.12.2014, precum și conform prevederilor 

particularităților privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a 

proiectelor bugetelor locale pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023 comunicate prin 

circulara Minsterului finanțelor nr.06/2-07 din 25.09.2020 privind elaborarea proiectelor locale 

pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023.    

  Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale prevede că de la bugetul de 

stat către bugetele unităților administrativ-teritoriale se efectuiază următoarele tipuri de 

transferuri: transferuri cu destinație generală și transferuri cu destinație specială.  

Conform  Legii privind  finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014, elaborarea proiectului de buget local se efectuiază în baza cheltuielilor fundamentate 

pe programe şi performanţe atît la nivel de instituţie, cît şi la nivel de ramură. 

 Estimarea veniturilor si cheltuielilor sunt in limitele resurselor disponibile. 

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

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile al Legii privind finanţele publice 

locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI,  din 28 

decembrie 2006,  Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului . 

 

 

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decisional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea 

elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice inclusiv și proiectul de 

decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasate pe pagina web si  pe panoul de informativ a 

primarie.  

 Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului local pentru examinare și adoptare în ședință. 



 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Categoria actului propus este Decizia Consiliului local , ceea ce corespunde  Legea nr.436 din 

28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, art.10 lit.(c) din Legea nr.317 din 18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și 

locale,  al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014,  Legii 

finanțelor  publice locale nr.397 din 16.10.2003. 

Proiectul de decizie “ Cu privire la aprobarea bugetului or.Cainari pentru anul 2021” corespunde 

normelor legale 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

    

Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare și exercitarea 

competențelor consiliului  local  și a instituțiilor publice din subordine. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

 

11. Constatările altor expertize 

 
 

 

 

 

Executor : 

Contabil sef       Gurulea Raisa 

 


