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Autoritatea executivă a Consiliului local Mitoc inițiază începând cu data de 24.11.2020 

consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local 

Mitoc “Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2021 în a doua lectură”. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Mitoc 

conform prevederilor legale, în baza clasificației bugetare și a metodologiei bugetare aprobate de 

Ministerul Finanțelor. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt în lectura a doua: proiectul deciziei bugetare anuale se 

examinează și se votează pe articole sau, după cum urmează: 

1.1 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare  ale bugetului local Mitoc conform 

anexei nr.1; 

1.2 Componența veniturilor bugetului local Mitoc  pe anul 2021 conform anexei nr. 2; 

1.3 Resursele şi cheltuielile bugetului local Mitoc conform clasificaţiei funcţionale şi pe 

programe, anexa nr. 3; 

1.4 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate  contra plată de către autoritățIle/ instituțiile 

bugetare pe anul 2021, conform anexei nr. 4); 

1.5  Sinteza proiectelor de investitii capitale finanțate de la  bugetul Unității Administrativ 

Teritorialel Mitoc, inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, precum și lista proiectelor 

finanțate din surse externe,conform anexei nr.5  

1.6 Efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile bugetare  finanţate de la 

bugetul respectiv, conform anexei nr. 6 

 

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate 

pînă pe data de 09 decembrie 2020, pe adresa  primăriei satului Mitoc, r-nul Orhei, sau pe 

adresa  electronică  indicată  în tabelul plasat de pe pagina web http://mitoc.sat.md  la 

compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”, 

rubrica  ”Responsabili de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie”. 

 

Proiectul deciziei “Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2021 în  a doua 

lectură” este disponibil  pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md  sau la sediul Primariei 

Mitoc.. 
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