
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 04 august 2016                                                                      nr.6/1(11/1)-XXV 
 
Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cahul 
cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016.  
 

În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „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.24 din Legea R.Moldova nr.397-XV din 
16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, ţinînd cont de Legea bugetului de stat pentru anul 
2016, nr.154 din 01.07.2016, avînd în vedere decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/2(8/2)-
XXV din 26.04.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 în a 
doua lectură”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se corelează indicii bugetului oraşului Cahul, aprobat prin decizia Consiliului 

orăşenesc Cahul nr.3/2(8/2)-XXV din 26.04.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc 
Cahul pentru anul 2016 în a doua lectură”, cu bugetul de stat al R.Moldova pentru anul 2016 şi 
se stabilesc: 

- la venituri – în suma de 70445,5 mii lei, inclusiv transferuri – 35892,3 mii lei; 
- la cheltuieli – în sumă de 71597,6 mii lei, avînd ca sursă de acoperire a deficitului, 

soldul bugetar în mărime de 1152,1 mii lei, majorîndu-se cheltuielile în sumă de 1677,2 mii lei 
la programul exercitarea guvernării, instituţia 10673, activitatea 00009, linia bugetară 222990 
(alte cheltuieli), pentru a fi repartizate ulterior conform destinaţiilor solicitate şi aprobate 
conform legii bugetului de stat pentru anul 2016. 

2. Se expune în redacţie nouă anexa nr.1 la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.3/2(8/2)-XXV din 26.04.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 
2016 în a doua lectură” (se anexează). 

3. Serviciul economic al Primăriei oraşului Cahul, va opera modificările, ce se impun ca 
rezultat al prezentei decizii, conform destinaţiei transferurilor incluse în Legea bugetului de stat 
pentru anul 2016, nr.154 din 01.07.2016. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, 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 
 
 
 



Anexă 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.6/1(11/1)-XXV din 04.08.2016 
 
 
 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare  
ale bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 

 
 

  Denumirea Cod Eco Suma,  
mii lei 

I. VENITURI, total 1 70445,5 
inclusiv transferuri de la bugetul de stat  35892,3 

II. CHELTUIELI, total 2+3 71597,6 
II.1 Cheltuieli, total 2 56625,5 
Inclusiv cheltuieli de personal  37337,2 
II.2 Active nefinanciare, total 3 14186,6 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) - 
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 - 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)   
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 561 0 
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 1152,1 
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 0 

 
 
 

 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO

