
  Republica Moldova                             Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

  

Cu privire la aprobarea bugetului 

municipal Bălţi pentru anul 2023 

 

 In temeiul art. 14 alin .(2) lit. n) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 55 din Legea RM nr. 181 din 25.07.2014 privind finanţele publice 

şi responsabilităţile bugetar-fiscale, art. 21 din Legea RM nr.397-XV din 16.10.2003 privind 

finanţele publice locale, Codul Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Legea RM nr. 419 – 

XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, 

cu modificările şi completările ulterioare, circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07-66 din 

29.09.2022 privind particularităţile elaborării de către autorităţile administraţiei publice locale a 

proiectelor bugetelor locale pentru anul 2023 şi a estimărilor pe anii 2024-2025,-  

 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.   Se aprobă bugetul municipal pentru anul 2023 la venituri în sumă de 837 848,3 mii lei şi la 

cheltuieli în sumă de 877 027,2 mii lei, soldul bugetar în sumă de - 39 178,9 mii lei.  

2.   Se aprobă: 

2.1. Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal, conform anexei; 

2.2. Plafonul datoriei publice şi a garanţiilor bugetului municipal Bălţi, la finele anului va 

constitui  – 386,4 mil.lei (la cursul de schimb: dolari SUA – 20,01 lei, EURO – 21,41 

lei). 

3. Controlul asupra executării  prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activitaţi economico-financiare, pentru gospodăria municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, 

turism, culte şi activităţi social-culturale, pentru drept și disciplină, pentru educaţie, protecţie 

socială şi sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVII 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                    

 

 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi             Irina Serdiuc 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 Anexa 

                                                                          la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                         nr.______  din_______  2022 

                                                        

 

INDICATORII GENERALI ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE BUGETULUI 

MUNICIPAL BĂLŢI PENTRU ANUL 2023  
   

Denumirea Cod Eco 
Suma,                          

mii lei 

      

I. VENITURI, total 1 837 848,3 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 
  

579 231,4 

II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, 

total 
2+3 877 027,2 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -39 178,9 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 39 178,9 

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în 

interiorul ţării  
415 500,0 

Împrumuturi interne de la instituţiile financiare 552 38 678,9 

Rambursarea împrumutului instituţiilor financiare 552120 -21 321,1 

Primirea împrumutului de la instituţiile financiare 552110 60 000,0 

 

  



 


