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Decizia nr.8l2
din 14 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul 2022 in prim6 lecturd

in temeiul prevederilor art.l4 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administralia publicd local6, cu modificdrile ulterioare, art. 20 alin.3 al Legii

3g7l 2OO3 privind finanlele publice locale,(cu modificdrile qi complet6rile ulterioare),

Legii finanlelor publice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.l8ll2014, prevederile

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului, aprobat

prin ordinul ministrului finanlelor nr. lgll 2014, circulara Ministerului Finantelor al

RM nr.0612-07, avdnd avizul comisiei de specialitate financiar-bugetare, examindnd

nota informativ[, Consiliul local DECIDE:

1. Se aprobd bugetul local pe anul 2022,la venituri in sumd de 10600,0 mii lei qi

la cheltuieli in sumd de 10600,0 rnii lei.

2. Deciziain cauzdva fi adusd la cunoqtinfa publicS, in termene stabilite de acte

normative.

3. Prezentadecizie intrdin vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor

locale.

Preqedinte al qedinlei,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Ion LUCHIAN

wffi
VOTAT: pro- 11 , contra - 0 , ablineri -0

E,caterina ARHIP



NOTA !NFORMATTVA

la proiectul deciziei,,Cu privire la aprobarea bugetului local
pe anul 2022in prima lecturS"

1. Denumirea autorului gi, dupi caz, a participanlilor la elaborarea proiectului
Contabilitatea primdriei, directorii institutiilor publice subordonate APL.

2. Condi[iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gifinalitSlile urmSrite
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul prevederilor art. 50 din Legea finanlelor
publice gi responsabilit;!ii bugetar -fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 9i art. 20 alin.(3) al

Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan[ele publice locale cu modificirile gi

completirile ulterioare.

FinalitSlile urmSrite prin adoptarea actului respectiv constau in aprobarea indicatorilor
generali ai bugetului, precum gi veniturile 5i cheltuielile la total.
3. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden[ierea elementelor noi
Principalele prevederi a proiectului de decizie privind aprobarea bugetului local pe anul
2022 in prima lectura constS in corelarea str6nsd a cadrului de cheltuieli cu cadrul de
resurse disponibile prin sporirea eficacit5lii 5i eficienlei cheltuielilor publice.
4. Fundamentarea economico-financiari
lmplementarea proiectului de decizie,,Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul

2022in prima lectura " nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de incorporare a actuluiin cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazS in sistemul actelor normative.
5. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
in baza celor expuse gi in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie
20L7 cu privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul2022 in prima lectura", in scopul respectirii prevederilor Legii nr. 239 din
13 noiembrie 2013 privind transparen!a procesului decizional, proiectul deciziei este
plasat panoul primiriei Vorniceni 5i a avut loc Audieri publice cu locuitorii satului si

personalul din institufiile subordonate APL.

7. Constatirile expertizei juridice
intemeiul art.35 din Legea nr. 100 din22decembrie 2OI7 cu privire la actele

normative Proiectul deciziei este in concordan!5 cu Legea nr. 397 din L6 octombrie

2003 privind finanfele publice locale gi Legii finan[elor publice gi responsabilititii
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014. Structura gi conlinutul actului corespund

normelor de tehnici legislativS.

8. Constatirile expertizei anticorupfiei
in temeiul art.35 din Legea nr.100 din22decembrie 2O!7 cu privire la actele normative,

art.28 alin(3) din Legea integritSlii 82125.05.2017 , proiectul de decizie corespunde

normelor juridice pi exclude orice element care ar favoriza coruplia gi a fost elaborat in

conformitate cu metodologii de efectuare expertizei anticoruplie.

Proiectul deciziei se prezinti comisiilor consultative'de specialitate pentru avizare 5i se

propune Consiliului local pentru examinare gi adoptare in gedin!5.

Contabil-sef Olga Cebotaru


