Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Edineţ
nr. 1/2 din 05 februarie 2021

Raportul
de activitate al Direcţiei Finanţe pentru anul 2020
Direcţia Finanţe asigură executarea prevederilor. Legii privind administraţia publică
locală. Legii privind finanţele publice locale, Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar
fiscale, legilor bugetare anuale şi altor acte normative şi legislative, coordonarea şi organizarea
activităţilor aferente procesului de elaborare, executare, monitorizare şi raportare a bugetului,
inclusiv a bugetului pe programe şi performanţă.
în scopul implementării activităţilor ce ţin de promovarea politicii bugetar-fiscale a
Statului în teritoriu, menţinerea şi creşterea nivelului calităţii şi implementării politicii prin
organizarea şi desfăşurarea seminarelor, instruirilor in domeniul bugetar, ghidarea şi acordarea
suportului metodologic reiterăm următoarele:
Pe parcursul anului 2020 echipa Direcţiei Finanţe a recepţionat, analizat şi verificat
corectitudinea a 234 rapoarte ale executorilor de buget privitor la executarea bugetelor a 32
primării, 39 instituţii de învăţământ, 7 secţii, direcţii şi serviciile din cadrul direcţiilor din
subordinea Consiliului raional pe anul bugetar 2019, 1 semestru şi 9 luni ale anului 2020 .
în temeiul prevederilor Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală. Legii
nr.397/2003 privind finanţele publice locale ( cu modificările şi completările ulterioare) Legii
nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale:
Sau întocmit şi verificat corectitudinea rapoartelor:
• privind executarea bugetului raionului pe anul precedent, (a.2019) ;
• privind executarea bugetului raionului 1 semestru an. 2020 ;
• privind executarea bugetului raionului 9 luni ale anului 2020 cu formularele solicitate
anexate şi cu prezentarea în termenii stabiliţi Ministerului de ramură.
Sau elaborat şi prezentat Ministerului de Finanţe deciziile de aprobare a bugetului
raional în prima şi a doua lectură pentru anul 2020 precum şi prezentarea bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriuale de nivelul I aprobat (note, tabele, anexe) în format electronic şi pe
suport de hîrtie.
Activitatea de elaborare a bugetelor a derulat în
sistemul informaţional al
Managementului Finanţelor Publice (S1MF) şi modulul de elaborare a bugetului-(BPS).
Elaborarea proiectelor de decizii sa efectuat în conformitate cu prevederile stipulate în
cadrul legal şi anume: cu art. 12, 53, 60, 124 din Codul Administrativ al Republicii Moldova
nr. 116 / 2018,’a articolului 3, 4, 6(h), 18, 20, 21, 2(g), 27-30, 32, 33, 37 p.3, p.6, 38-47, 50 din
Legea cu privire la actele normative nr. 100 /2017, art.3 g) - 6, 7-12 din Legea nr.239/2008
privind transparenţa în procesul deci si onal. prevederilor Legii nr.436/ 2006 privind administraţia
publică locală, Legii nr.397/2003 privind finanţele publice localeţ cu modificările şi completările
ulterioare) Legii nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale:
Cu respectarea rigorii 1or reflectate în cadrul legal menţionat, proiectele de decizii sunt
supuse consultărilor publice, se monitorizează sugestiile, propunerile parvenite de la societatea
civilă, se discută în cadrul comisiilor de specialitate, se elaborarează sinteza modificărilor în
baza căreia se finalizează varianta proiectului de decizie final se avizează de către serviciul
juridic în scopul includerii în ordinea de zi pentru şedinţele Consiliului Raional.
Participăm la elaborarea proiectelor de decizii şi ale anexelor în domeniul de activitate
precum şi altor documente adiţionale pentu prezentare Consiliului raional.
S-au elaborat şi prezentat organului reprezentativ şi deliberative spre examinare şi
aprobare următoarele proiecte de decizii :
> 3 proiecte de decizii - cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019,
semestru 1 şi 9 luni ale anului 2020.
> 1 proiect de decizie cu privire la raportul de activitate al Direcţiei Finanţe pentru anul
2019.
> 1 proiect de decizie cu privire la dwschiderea contului de donaţii voluntare pentru
prevenirea răspîndirii virusului COVÎD-19.
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2 proiect de decizii cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil
pentru anul 2020.
1 proiect de decizie cu privire la corelarea bugetului raional Edineţ conform prevederilor
Legii nr. 61 din 23 aprilie 2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2020 nr. 172 din 19 decembrie 2019.
1 proiect de decizie cu privire la corelarea bugetului raional Edineţ conform prevederilor
Legii nr. 173/2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 /
2019.
1 proiect de decizie cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ conform HG nr.
896/2020 privind repartizarea si redistribuirea unor alocaţi nr. 173/2020 privind
modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 / 2019.
1 proiect de decizie cu privire la corelarea bugetului raional Edineţ pentru anul 202leu
prevederile legii bugetului de stat nr.1258 din 16 decembrie 2020.
1 proiect de decizie cu privire la unele modificări în Regulamentul de constituire şi
utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Edineţ.
3 proiecte de decizie cu privire la modificarea deciziei bugetare anuale pentru anul
2020 .

>

1 proiect de decizii cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil şi
unele redistribuiri în bugetul raional pentru anul 2020.
> 1 proiect de decizii cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare la Centrul Militar
pentru anul 2020.
> 1 proiect de decizii cu privire la modificarea Deciziei nr.9/5 din 16 octombrie 2020 cu
privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil şi unele redistribuiri în
bugetul raional pentru anul 2020.
> 9 proiecte de decizii cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ conform
Hotărîrilor Guvernului nr 250/2020, 281/2020, 287/2020, 422/2020, 597/2020,
620/2020, 654/2020, 731/2020, 895/2020 ( COVID-19) .
> 1 proiect de decizie cu privire la propunerea de buget pentru anul 2021 şi a estimărilor
pentru anii 2022-2023 .
> 1 proiect de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima
lectură.
> 1 proiect de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în
lectura a doua.
> 5 proiecte de decizii cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul de
rezervă.
.
Echipa Direcţiei Finanţe execută funcţiile de asigurare a estimărilor corecte şi economic
argumentate a veniturilor şi cheltuielilor bugetare întru satisfacerea necesităţilor socialeconomice şi de dezvoltare a teritoriului în conformitate cu cadrul legal.
Exercităm dirijarea metodologică a procesului bugetar, prognozăm şi analizăm veniturile şi
cheltuielile penytru executarea funcţiilor, măsurilor şi sertviciilor prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Resursele colectate sunt alocate în strînsă corelare cu priorităţile de politică promovate şi
stabilite în documentele de planificare strategică, iar accentul se pune pe rezultatele ce trebuie
atinse în urma activităţilor instituţiilor bugetare.
Astfel, specialiştii Direcţiei asigură estimarea veridică şi economic argumentată a
veniturilor şi cheltuielilor bugetului consolidat al raionului.
Asigururăm executarea bugetului, elaborăm propuneri de majorare a veniturilor, asigurăm
utilizarea raţională şi eficienta a mijloacelor bugetare, examinăm rapoartele privitor la executarea
bugetelor, întocmim rapoarte generalizatoare, pe care le prezintăm Ministerului de Finanţe.
Asigurăm funcţionarea instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional precum şi
finanţarea altor măsuri şi activităţi în acest scop.
Controlăm întocmirea şi executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare,
verificăm în corespundere cu clasificaţia bugetară (clasificaţia organizaţională, funcţională, pe
programe, surse, economică) în temeiul ordinului Ministrului Finanţelor nr.208/2015 şi a
resurselor colectate obţinute de către acestea de la prestarea serviciilor contra plată.

Analizăm şi prezentăm autorităţii deliberative, reprezentative şi executive , conform
legislaţiei informaţii despre executarea bugetului raional.
Organizăm evidenţa executării bugetului şi după caz înaintăm propuneri de modificare a
veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
în cadrul Direcţiei analizăm corectitudinea şi verificarea schemelor de încadrare a
funcţionarilor publici din secţiile şi direcţiile aliate în subordinea consiliului raional cu
prezentarea ulterioară spre înregistrare
Ministerului Finanţelor precum şi schemele de
încadrare ale aparatelor primăriilor ce se înregistrează în cadrul Direcţiei.
întocmim şi prezentăm la data de 10 a fiecărei luni Ministerului de Finanţe Raportele
operative lunare şi anual (FD-50, FD —49) privind statele şi efectivul de personal din instituţiile
publice în sectorul bugetar pentru perioada precedentă şi a datoriilor cu termen de achitare
expirat.
Verificăm zilnic şi prelucrăm extrasele bancare, devizele de cheltuieli ale aparatului
Direcţiei precum şi evidenţa contabilă privind executarea bugetului raional la partea de venituri
şi cheltuieli.
Analizăm
zilnic
lichidităţile din contul bugetului raional, respectăm marchetii
transferurilor cu destinaţie specială şi finanţarea instituţiilor aflate la bugetul de nivelul II.
Ghidăm şi acordăm suport metodologic, în conformitate cu Setul metodologic privind
elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr.209 din 24 decembrie 2015, contabililor din APL de nivelul I şi II.
Paralel cu aceasta acordăm consultaţii la subiectul redistribuirii mijloacelor financiare în
sistemul informaţional de management financiar SIMF( modulul BPS) şi în modulul Alocaţii
bugetare (GAB).
Estimăm cadrul general de resurse utilizînd:
• Modificările stabilite la politica fiscală reieşind din prevederile
legislaţiei fiscale în vigoare, ţînănd cont de prevederile Legii cu privire la modificarea unor
acte legislative nr.122/2019, în partea ce ţine de modificările la art.33 ali.(l) din Codul fiscal.
• Deciziile autorităţilor reprezentative şi deliberative a UAT, în patrea ce
ţine de competenţele proprii în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri locale.
• Analiza bazei fiscale pe fiecare UAT. separat pe tipuri de impozite, taxe
şi alte încasări la buget.
S-au estimat cheltuieli în limita volumului de resurse disponibile.
Cerinţele faţă de instituţii s-au rezumat în :
• asigurarea calităţii planificării bugetare prin îmbunătăţirea procedurilor
de analiză a impactului politicilor publice şi corelarea programelor de cheltuieli cu
priorităţile stabilite:
• îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor prin focusarea
pe rezultate;
• asigurarea unui control strict asupra nivelului angajărilor în sectorul
bugetar pentru a evita angajamente viitoare fără acoperire cu resurse.
Sa elaborat şi prezentat propunerea de buget pentru anul 2021 cu estimările pentru anii
2022-2023 fundamentată pe programe şi focusat pe performanţă conducîndune de:
• actele normative şi legislative care reglementează activitatea autorităţilor
APL şi a ramurilor respective;
• actele legislative şi normative care reglementează asperctele referitoare la
remunerarea muncii (cu modificările şi competările ulterioare);
• reforme modificări promovate în cadrul direcţiilor;
• cadrul normativ care reglementează prestarea serviciilor contra plată precum şi
veniturile colectate în instituţiile bugetare.
Sa elaborat, consultat şi prezentat Ministerului Finanţelor propunerile proiectului
bugetului raionului pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2023 în bază de programe şi
focusat pe performanţă pe suport de hirtie şi electronic.
Sa elaborat, examinai şi aprobat bugetul raional în termeni legali (14 decembrie) în
urma consultărilor publice cu reprezentaţii societăţii civile de rînd cu persoanele cointeresante.

Pe parcursul anului au fost convocate şi petrecute 8 seminare de instruire în scopul
disiminării informaţiilor parvenite de la direcţiile de ramură a Ministerului Finanţe a tălmăcirii
cadrului legal în scopul facilitării procesului lucrativ la care au fost cuprinşi contabilii
instituţiilor bugetare de ambele niveluri.
Cît priveşte Devizul de cheltuieli a Direcţiei Finanţe menţionăm următoarele:
- Cheltuieli bugetare pcntr anul 2020 au fost aprobate în sumă de
1828.1 mii lei.
în urma precizării planului devizului de cheltuieli executarea a constituit 1636.31 mii lei
ce constituie 89.5 % .
- Cheltuieli de personal au fost aprobate în suma de 1532.1 mii lei,
executarea fiind de 1466.48 mii lei, ce constituie 95,7 % din planul precizat pe anul 2019.
- Au fost achitate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de
muncă 19.89 mii lei, sau 99.5 % din planul precizat şi aprobat de 20.0 mii lei.
- Plăţile pentru servicii s-au executat în proporţie de 52.6 %:
- Servicii informaţionale: planul aprobat - 20.0 mii lei, executat - 16.2 mii lei sau 81.0 %
din planul precizat pe anul 2020.
- Servicii telecomunicaţii: planul aprobat şi precizat constituie - 20,00 lei; executat 15.12 mii lei ce constituie 75.6 % din planul precizat pe anul 2020.
- Servicii de transport: planul aprobat şi precizat - 16.0 mii lei. Executat pe anul curent
2.29 mii lei, ori 14.3 % din plan (Asigurarea transportului, taxa pentru drumuri, deservirea
tehnică a automobilului de serviciu).
- Servicii bancare - planurile aprobate şi precizate în sumă - 2.0 mii lei, executat - 3.0 mii
lei lei, ori 100 % din planul precizat pe anul 2020.
- Servicii poştale - planul precizat - 6.0 mii lei, executat - 5.83 mii lei, ce constituie 97.2
% din planul precizat pe anul 2020.
-Alte cheltuieli în baza contractelor cu persoane fizice - planul aprobat şi precizat - 2.0 mii
lei, executat 19.89 mii lei, ori 99.5 % din planul precizat pe anul 2020.
- Procurarea maşinilor şi utilagilor planul aprobat 25.0 mii lei şi precizat - 15.0 mii lei,
executat 8.5 mii lei, sau 56.7 % din planul precizat.
- Procurarea combustibilului: - plan aprobat şi precizat 40.0 mii lei, executat 10.0 lei, ori
25 % din plan.
- Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou: planul aprobat - 15.0 mii
lei şi precizat - 17.0 lei, executat - 16.57 mii lei, ce constituie 97.5 din planul precizat pe anul
2020 .

- Procurarea altor materiale (Apa) plan aprobat şi precizat 7.0 mii lei, executat 6.9 mii lei,
ori 98.6 % din planul precizat a anului 2020.
Conform statelor aprobate de 14 funcţii activează 13 persoane din care 11 funcţionari
publici şi 2 persoane pentru deservirea tehnică.
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