
Notă informativă  

la proiectul deciziei  Cu privire la corelarea bugetului mun. Strășeni pentru anul 2023 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

  Primarul și specialistul pentru planificare   

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie este elaborat  Proiectul deciziei а fost еlаbоrаt în temeiul аrt. 60 din Legea 

finanțеlоr publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, cu modificările ultеriоаrе,  

аrt. 26 al Legii nr. 397-ХV/2003 privind finanțele publice locale, сu modificările și 

соmрlеtărilе ulterioare, Legea bugetului de stat pentru anul 2022. 

Finaitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în asigurarea prevederilor cadrului 

normativ privind salarizarea în sectorul bugetar.  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Principala prevedere a proiectului de decizie privind corelarea bugetului vor asigura 

prevederile cadrului normativ privind salarizarea pentru instituțiile de învățămînt din subordine 

și cheltuielile ce țin de servicii comunale. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la corelarea bugetului mun. Strășeni pentru 

anul 2023” va majora transferurile cu destinație specială și transferurile cu destinație generală 

în sumă de 66700 mii lei.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi necesită modificarea decizii sus- 

menționate.    

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse şi în conformitate cu art.32 al Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 cu 

privire la actele normative, proiectul deciziei a fost avizat de către secretarul consiliului   

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparența  

procesului decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Primăriei 

www.straseni.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale 

proiectelor și pe panoul informativ.  

7. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art.37 alin.(6) al Legii nr.100/2017 a fost supus expertizei juridice. Structura și 

conținutul actului administrativ corespund normelor de tehnică legislativă.  
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