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DECIZIA Nr.7/2
din 13 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea bugetului raional
Orhei pe anul 2020 in prima lectura

in temeiul art.43 (1) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publicd

local[, in conformitate cu art.24, 47, 55 al Legii finanfelor publice gi responsabilitAfli bugetar-fiscale

nr.l 81 din 25 iulie 2014 ;i linAnd cont de prevederile art.2l al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003

privind finanfele publice locale, art.47,48 ale Legii nr.419-XVI din22 decembrie 2006 cu privire la

datoria sectorului public, garanfiile de stat qi recreditarea de stat, precum qi prevederile Setului

metodologic privind elaborarea qi modificarea bugetului aprobat prin ordinul ministrului finanfelor

m.209 din 24.12.20 | 5, Consiliul Raional D E C I D E :

1. Se aprobd bugetul raional pe anul 2020la venituri in sumd de 313859,6 mii lei qi la cheltuieli in
sumd de 313114,6 mii lei, cu sold bugetar in sumd de 745,2 mii lei.

2. Sinteza indicatorilor generali qi sursele de finanlare ale bugetului raional se prezintd in anexa nr-1.

3. Preqedintele raionului dl Dinu lurcanu, comisia consultativd de specialitate economie, buget qi

finanle,(preEedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului

Evgheni Pisov

Serghei Caraman
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Anexa nr. I

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.7/2 din l3 decembrie 2019

mii lei

Indicatorii generali gi sursele de finan(are ale bugetului raional Orhei
pentru anul 2020

Secretarul Consiliulu Serghei Caraman

SunraDctt tt Itt irelt

2 JI

313859,8II.VENITURI, total

dintre care:

il 19474,2lmpozite qi taxe

2740,0t4Alte venituri

19 291645,6Transferuriprimite in cadrul bugetulLri public na[ional

2+3 313t14,6CHELTUIELI, total

dintre care

199149,0Cheltuieli de personal

74521-(2+3)SOLD BUGETAR

4+5+9 -74s2. SURSELE DE FINANTARE, total

inclusiv conform clasificaliei economice (k3)

2520,847t

-3266,0s6limprumuturi recreditate intre bugetul de stat gi bugetele locale

tcA lq

Cod Bco

imprumuturi recreditate instituliilor nefinanciare


