
ANUNȚ 

privind organizarea consultărilor publice:  

 

Primăria Comunei Ciorescu organizează, începând cu data de 25.11.2022,  

consultarea publică a Proiectelor de Decizii: 

• Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Ciorescu pe anul 2023; 

• Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor Fondului de 

Rezervă al Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 2023; 

• Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea veniturilor 

colectate ale instituţiilor bugetare subordonate Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 

2023. 

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului Primăriei 

comunei Ciorescu şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2023.   

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aprobarea indicatorilor 

generali şi surselor de finanţare ale bugetului Primăriei comunei Ciorescu, 

aprobarea bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul Primăriei 

comunei Ciorescu. 

 Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului 

Primăriei comunei Ciorescu, surselor de finanțare a bugetului, bugetelor 

instituțiilor finanțate de la bugetul Primăriei comunei Ciorescu pe anul 2023. 

Beneficiarii proiectelor de decizii sunt: populația Comunei Ciorescu, instituțiile 

finanțate de la bugetul Primăriei comunei Ciorescu. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziilor supuse consultării 

publice sunt: 

a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget; 

b) asigurarea finanțării cheltuielilor programate pentru întreținerea instituțiilor 

finanțate de la bugetul Primăriei comunei Ciorescu  și realizarea programelor, 

propuse în cadrul bugetului. 

Impactul estimat al proiectelor de decizii: asigurarea gestionării resurselor 

bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei 

guvernări. 

Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare:  

art. 50 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 

181/2014,  art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397/2003 Privind finanţele publice locale,  



Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 

aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209/2015,  art. 14 (2) lit. n) şi art. 19 

din Legea nr. 436/2006 Privind Administraţia Publică Locală. 

 

Recomandările asupra proiectelor supuse consultărilor publice pot fi 

expediate până la data de 09.12.2022, ora 12.00, pe adresa str. Alexandru cel Bun, nr. 17, 

MD-2089 sau la adresa electronică: contabilitatea.ciorescu@gmail.com.  

Persoana de contact Bostan Natalia, tel. (022)45-68-72. 

 

Proiectele de Decizii: 

 Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Ciorescu pe anul 2023; 

  Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor Fondului de 

Rezervă al Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 2023; 

 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea veniturilor 

colectate ale instituţiilor bugetare subordonate Primăriei comunei Ciorescu pentru 

anul 2023, 

sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Ciorescu, municipiul 

Chișinău  www.ciorescu.md.  
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