
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 26 aprilie 2016                                                                      nr.3/2(8/2)--XXV 
  
Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc 
Cahul pentru anul 2016 în a doua lectură. 
 
 În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI „Privind descentralizarea 
administrativă”, art.14 alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, art.20 din Legea R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind 
finanţele publice locale”, Legii R.Moldova nr.181 din 25.07.2014 „Privind finanţele publice şi 
responsabilităţile bugetar-fiscale”, Legii R.Moldova nr.419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la 
datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” ţinînd cont de Setul 
metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor R.Moldova nr.191 din 31.12.2014, luînd în consideraţie avizul şi 
sugestiile comisiilor de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul  
 

D E C I D E : 
 

1. Se aprobă bugetul orăşenesc Cahul pentru anul 2016 în a doua lectură la partea de  
venituri în mărime de 68768,3 mii lei şi la partea de cheltuieli – în sumă de 69920,4 mii lei, cu 
soldul bugetar – în sumă de 1152,1 mii lei. 

2. Se aprobă sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului orăşenesc 
Cahul pentru anul 2016: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi 
sursele de finanţare, conform anexei nr.1. 

3. Se aprobă sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016, conform 
anexei nr.2. 

4. Se aprobă resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Cahul conform clasificaţiei 
funcţionale şi pe programe, conform anexei nr.3. 

5. Se aprobă cotele impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 ce vor aplica în oraşul 
Cahul, conform anexei nr.4. 

6. Se aprobă nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către 
instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pentru anul 2016, conform anexei nr.5. 

7. Se stabileşte plafonul datoriei bugetului orăşenesc Cahul şi plafonul garanţiilor 
acordate de Consiliul orăşenesc Cahul pentru anul 2016, conform anexei nr.6. 

8. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal pentru instituţiile finanţate din bugetul 
orăşenesc Cahul pentru anul 2016, conform anexei nr.7, şi statele de personal ale Primăriei 
oraşului Cahul, ale structurilor şi serviciilor din subordine, schema de salarizare a acestora, 
conform anexei nr.7.1. 
 9. Se aprobă Regulamentul fondului de rezervă a oraşului Cahul şi cuantumul fondului de 
rezervă pentru anul 2016 în mărime de 1300,0 mii lei, anexa nr.8. 
 10. Se aprobă: 
 - cheltuielile bugetului orăşenesc Cahul pe programe, subprograme şi activităţi, conform 
anexei nr.9: 
 - cheltuielile grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului pentru anul 2016, conform 
anexei nr.9.1;  

- planul estimativ de acţiuni în domeniul tineret pentru anul 2016, conform anexei nr.9.2; 
- planul estimativ de acţiuni în domeniul sportului pentru anul 2016, conform anexei 

nr.9.3; 
- planul estimativ de acţiuni culturale pentru anul 2016, conform anexei nr.9.4. 



11. Se aprobă art.316110, grupa funcției 0620 (dezvoltare comunală și amenajare), 
program 7502 (dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale), activitate 00233 
(amenajarea teritoriului) în mărime de 2278.9 mii lei, ce poate fi utilizată în baza deciziei 
autorității deliberative. 
 12. Instituţiile bugetare pot decide modificarea planurilor de alocaţii între nivelul K5-K6, 
cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice şi sunt responsabile de 
utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a alocaţiilor bugetare, purtînd răspundere personală 
pentru admiterea supracheltuielilor. 
 13. Primăria oraşului Cahul va asigura: 
 - dezagregarea în termen a limitelor stabilite cu introducerea acestora în Sistemul 
Informaţional de Management Financiar; 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;  
- utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate din bugetul 

de stat; 
- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale, conform prevederilor Legii privind 

achiziţiile publice; 
- raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate conform  competenţei. 
14. Se stabilesc pentru anul 2016 indemnizaţiile pentru participarea consilierilor și a 

delegatului sătesc la şedinţele consiliului orăşenesc în mărime de 350,00 lei. 
15. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va asigura 

aducerea la cunoştinţa publică, a prezentei decizii şi a anexelor la decizia dată în termen de 10 
zile de la aprobare. 

16. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 mai 2016. 
17. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 

Cahul, dl Nicolae Dandiş, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea 
investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
   
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

