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Cu privire la aprobarea bugetului 

municipal Hîncești pe anul 2022  

 

 În temeiul art. 24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr. 

181 din 25 iulie 2014, ţinând cont de prevederile art.20 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 

privind finanţele publice locale, art.14 alin.(2) lit.n), art.19,   Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, art.47  și 48 ale legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu 

privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat,precum și, prevederile 

setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 

ministrului finanţelor nr. 191 din 31 decembrie 2014, HG nr. 350 din 19.11.2021, Consiliul municipal, 

 

DECIDE: 

 

1. Bugetul municipiului Hînceşti pe anul 2022 se aprobă la venituri în suma de 54 684.3  mii lei, la 

cheltuieli în suma de 49 643.3 mii lei, cu excedentul de 2 449.5 mii lei. 

2. Se aprobă: 

2.1 Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului municipal Hîncești, conform   anexei 

nr.1; 

2.2 Sinteza veniturilor bugetului municipal, conform anexei nr. 2; 

2.3 Resursele şi cheltuielile bugetului municipal, conform clasificaţiei funcţionale şi 

programelor, conform anexei nr.3; 

2.4 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice 

finanţate de la bugetul municipal, conform anexei nr.4; 

2.5 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul municipal, 

conform anexei nr.5; 

2.6 Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul municipal, conform 

anexelor nr.6, 6.1 ; 

2.7 Cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 600,0 mii lei, care va fi utilizat 

în  conformitate cu Regulamentul prezentat ,conform  anexei nr.7, 7.1, 7.2; 

2.8 Regulamentul cu privire la planificarea și administrarea taxei pentru amenajarea teriroriului, 

conform  anexei nr.8; 

2.9 Parcursul limită anual pentru autoturismele de serviciu de 60,0mii km , întru asigurarea 

îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a Aparatului Primăriei, în baza HG nr.1404 din 

30.12.2005, conform anexei nr.9; 

2.10 Raportarea instituțiilor corespunzător domeniului de activitate,conform anexei nr.10 



2.11 Stabilirea indemnizației a consilierului municipal în mărime de 700,0 lei pentru fiecare zi de 

participare la ședințele Consiliului Municipal Hîncești, în baza art.24 alin.(3) al Legii privind 

statutul alesului local al RM nr.768 din 02.02.200. 

3. Contabilul șef și economistul vor analiza sistematic executarea bugetului municipal pe fiecare 

instituție în parte și vor înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea 

disciplinei financiar-bugetare și menținerea echilibrului bugetar. 

 

4. Se autorizează primarul municipiului Hîncești, dl Alexandru Botnari cu rolul de administrator de 

buget: 

- să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației economice (k2-k6) în 

cadrul aceleiași funcții (F1-F3), în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal  și 
fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare; 

- să analizeze situația financiară și să prezinte Consiliului municipal rapoarte privind executarea 

bugetului pe Tr.2, Tr.3 ale anului în curs și pe anul de gestiune,să întreprindă măsuri concrete privind 

consolodarea disciplinei financiare și menținerea echilibrului bugetar; 

- să efectueze distribuirea veniturilor și cheltuielilor, conform clasificației bugetare în vigoare. 

 

5. Secretarul interimar al Consiliului municipal (dna T.Romaniuc), va asigura aducerea la cunoștință   

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

în termen de 5 zile de la emiterea deciziei. 

 

6. Se autorizează cu dreptul primei semnături în documentele bancare Primarul municipiului Hînceşti, 

dl Alexandru Botnari. 

 

7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei de Specialitate  Buget şi 

Finanţe şi Primarul municipiului Hînceşti. 

 

 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data de_______. 

 9. Anexele sunt parte întegrală a deciziei bugetare anuale.  

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Hîncești  

      

Secretarul interimar al 

Consiliului municipal Hîncești       Tatiana Romaniuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


