REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/40
din 18 august 2016
Cu privire la executarea bugetului raional
Edineț pe semestru I al anului 2016
În temeiul prevederilor Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din
26 decembie 2006, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din
25 iulie 2014, Legii privind finanțele publice licale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
demersului Direcției Finanțe din 11 august 2016, avizului comisiei consultative pentru
economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități, Consiliul raional
Edineț DECIDE:
1. Se ia act de Raportul șefului Direcției finanțe privind executarea bugetului
raional pe I semestru al anului 2016.
2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru al anului
2016 la resurse în sumă de 65912,5 mii lei și la cheltuieli în sumă de 62448,1
mii lei.
3. Direcția Finanțe (dna Stela Botnaru):
- va înainta președintelui raionului (dl Iurii Garas) sistematic propuneri
privind asigurarea finanțării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul
2016 în conformitate cu prioritățile stabilite cu menținerea echilibrului
bugetar;
- va analiza dinamica executării bugetului și va întreprinde măsuri întru
neadmiterea datoriilor creditoare cu termen de achitare expirat;
- va asigura finanțarea necesităților prioritare.
4. Executorii de buget:
- vor utiliza econom, eficient mijloacele financiare alocate respectînd
prevederile cadrului legal;
- vor întreprinde măsuri întru neadmiterea creării datoriilor creditoare;
- vor raporta în termenii stabiliți performanțele realizate conform politicilor
sectoriale.
5. Președintele raionului (Iurii Garas), comisia de specialitate pentru economie,
buget administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități vor asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei:
 Președintelui raionului;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 Direcției Finanțe;
 Direcțiilor și secțiilor din subordinea Consiliului raional.
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