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de elaborare
anul 2018

a proiectuh-ri bLrgetului raional pentru
qi a estirndrilor pe anii 2019-2020

ln temeiul art.50 din Legea finanlelor publice qi responsabilitafli bugetar-fiscale nr.181
din25 iulie 2014 qi art.19 alin.(2) al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanlele
publice locale (cu modificdrile Ei completdrile ulterioare), pct.391, 625, 626 a Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanlelor nr.209 din24 decembrie 2015 qi intru realizarea in termen a acliunilor
necesare pentru elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2018 gi a estimdrilor pe anii

2019-2020 in conformitate cu termenii stabilili in circulara Ministerului Finanlelor nr.0612-07
din 17.08.2017 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 gi a estimdrilor
pe anii 2019-2020, DISPUN:

1.

2,
3.

4.
5.

6.

Se lanseazd procesul de elaborare a proiectului bugetului raional pentru anul 2018 gi a
estimdrilor pe anii 2019-2020.
Se aprobd lista de programe Ei subprograme, cu desemnarea responsabililor la nivel de
subprogram, conform anexei nr. I .
Se pune in sarcina responsabililor de subprogram formularea scopului, obiectivelor gi
indicatorilor de performanti pentru fiecare subprogram pe termen mediu, cu determinarea
valorii pentru indicatorii de rezultat pentru fiecare subprogram, cu prezentare pentru aprobare
vicepregedintelor de raion pe domenii, conform anexei nr.2.
Se stabilesc limite preliminare de cheltuieli pe direcfiile, secliile Consiliului Raional raional
pentru anul 2018, la nivel de subprogram, conform anexei nr.3.
Se pune in sarcind conducdtorilor subdiviziunilor din cadrul Aparatului preqedintelui,
direcJiilor, sectiilor, instituliilor din subordinea Consiliului Raional sd intocmeascd
propunerile de buget pentru anul 2018 gi estimdrile pe anii2019-2020 in baza limitelor de
cheltuieli stabilite qi in conformitate cu cerinlele circularei bugetare anuale.
pn), cu rol de ,,Org 1", va reflecta in Sistemul
Direclia Generald Finanle (dna Gah
I bugetului raional, cu toate elementele
informalional al Ministerului Fi
subprogramelor.

Tudor Golub

Preqedintele raionului

Coordonat
Secretarul Consiliului Raional
'ghei Caraman

/contrasemnat:
' Specialist principa

Mihail B5trincea

?;W

