
Anunț 

privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizie ale Consiliului 

Municipal Hîncești Cu privire la aprobarea Bugetului municipal Hîncești pe anul 2022, 

Cu privire la aprobarea taxelor locale, Cu privire la aprobarea impozitului pe bunuri 

imobiliare pe anul 2022 

Primăria municipiului Hîncești inițiază, începînd cu 29 noiembrie 2021, consultarea publică a 

proiectelor de decizie a Consiliului municipal Hîncești Cu privire la aprobarea bugetului 

municipal Hîncești pe anul 2022, Cu privire la aprobarea taxelor locale, Cu privire la 

aprobarea impozitului pe bunuri imobiliare pe anul 2022 prin procedura desfășurării audierilor 

publice. 

Scopul proiectului de decizie este aprobarea de către CM Hîncești a Bugetului municipal 

Hîncești pentru anul 2022. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie derivă din faptul că bugetul 

municipal Hîncești reprezintă un instrument de politică financiar-bugetară, care indică 

procesul de formare a tuturor veniturilor, precum și modul de utilizare a cheltuielilor necesare 

pentru exercitarea funcțiilor ce sunt de competența autorităților publice locale din municipiul 

Hîncești. Legea prevede responsabilitatea și competența autorităților administrației publice 

locale de a adopta decizii bugetare anuale. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt totalitatea veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de 

finanțare destinate exercitării funcțiilor care sunt de competența autorităților administrației 

publice locale din municipiul Hîncești. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt Primăria mun. Hîncești, Consiliul municipal 

Hîncești, cetățenii, instituțiile bugetare, întreprinderile municipale, agenții economici din 

mun. Hîncești. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt 

asigurarea eficienței utilizării și gestionării mijloacelor bugetului municipal Hîncești. 

Impactul estimat al proiectului de decizie utilizarea eficientă și rațională a mijloacelor 

bugetare pentru buna îndeplinire a competențelor de către autoritățile publice locale din 

mun.Hîncești. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare Legea RM nr. 436 

din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, Legea RM nr. 181 din 25.07.2014 

privind finațele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, Legea RM nr.397 din 26.10.2003 

privind finanțele publice locale, Codul Fiscal al RM nr.1163 din 24.04.1997, Legea RM 

nr.419 din 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi 

prezentate în cadrul audierilor publice, care se vor desfășura la data de 07 decembrie 2021, 

începînd cu ora 14.00, în Sala mare a Primăriei municipiului Hîncești, str. Mihalcea 

Hîncu, 132. 

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea bugetului municipal Hîncești pentru anul 2022 și 

materialele aferente acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a primăriei Hîncești – 



www.primariahincesti.md sau la sediul Primăriei municipiului Hîncești, situat pe adresa 

str.Mihalcea Hîncu,132. 

 

http://www.primariahincesti.md/

