
 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

 

O R D I N 
 

 

„27” octombrie 2014 or.  Chişinău                        Nr.148 

  

 

 

 

 

În scopul stabilirii condiţiilor unice în activitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale - beneficiarilor în finanțarea cheltuielilor capitale pe obiectivele  

prevăzute în Anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 și în temeiul Legii 

privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847 din 24 mai 1996, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

O R D O N: 
 

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de finanţare a cheltuielilor 

capitale prevăzute în Anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 

(conform anexei).     

                                                                 

2. Autorităților administrației publice locale se recomandă aplicarea 

prevederilor prezentului Regulament în scopul neadmiterii încălcărilor 

actelor legislative și normative ce reglementează relațiile participanților în 

procesele investiționale. 

 

3.  Prezentul Ordin intră în vigoare la data semnării.   

 

4. Prezentul Ordin poate fi accesat pe pagina web a Ministerului Finanțelor 

http://www.mf.gov.md/actnorm/budget/ruleinstruct (la compartimentul 

Acte și documente/Acte legislative și normative/ Bugetare/Regulamente și 

instrucțiuni). 

 

 
 

 

http://www.mf.gov.md/actnorm/budget/ruleinstruct
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Anexă 

  la Ordinul Ministrului finanţelor 

nr. 148  din 27 octombrie 2014 

  

Regulamentul privind modul de finanţare a 

cheltuielilor capitale prevăzute în Anexa nr.4 la  

Legea bugetului de stat pe anul 2014 
 

1. Repartizarea alocaţiilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale (art.241, 243 și 242) pe beneficiari 

și obiective a fost aprobată prin anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2014. 

 

2. Autorităţile administraţiei publice locale, vor prevedea în bugetele 

proprii mijloace sub formă de transferuri cu destinaţie specială pentru cheltuieli 

capitale şi respectiv cheltuielile pentru obiective concrete incluse în anexa la legea 

anuală a bugetului de stat.  

 

3. Ministerul Finanţelor, după verificarea informaţiilor, prezentate de 

către autorităţile administraţiei publice locale, privind repartizarea preliminară pe 

luni a alocaţiilor pe obiective, întocmește, aprobă și transmite beneficiarilor 

alocațiilor (executori principali de buget) un exemplar de plan secundar de 

finanţare de la bugetul de stat cu repartizarea lunară pe anul corespunzător a 

transferurilor cu destinaţie specială, separat, pentru fiecare obiectiv.  

 

4. În cazul modificării legii bugetului de stat, Ministerul Finanțelor 

transmite beneficiarilor alocațiilor (executori principali de buget) un exemplar de 

plan secundar de finanțare modificat.  

Beneficiarii alocațiilor (executori principali de buget), la rîndul său,  prezintă 

Direcției finanțe a raionului Dispoziția executorului (ordonatorului) principal de 

buget, cu rectificarea ulterioară a bugetului respectiv și Formularul nr.3 

”Repartizarea pe luni a bugetului” pentru a fi introdus în sistemul informațional. 

 

5. Modul de reflectare în bugetele aprobate ale unităţilor administrativ-

teritoriale a transferurilor cu destinaţie specială prevăzute în bugetul de stat:  

la partea de venituri: codul capitolului 321.01 "Transferuri capitale de la 

bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I"; sau 

321.02 "Transferuri capitale de la bugetul de stat către bugetele unităților 

administrativ-teritoriale de nivelul II"; 

la partea de cheltuieli: la poziţiile aferente lucrărilor ce urmează a fi 

desfăşurate (grupa principială, grupa, tipul, articolul, alineatul, codul obiectivului, 

atribuit de Î.S. ”Fintehinform”). 

 

6. Alocaţiile care vor fi prevăzute din contul bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale pentru cheltuieli capitale de asemenea urmează a fi 

repartizate pe obiective, cu indicarea codului obiectivului, atribuit de Î.S. 

”Fintehinform” și sursei ”4” sau ”4C” conform prevederilor Ordinului Ministrului 

finanțelor nr.117 din 29 decembrie 2007”.  
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7. Toate documentele confirmative pe obiectivele de cheltuieli capitale 

(dosarul obiectivului) - se păstrează la beneficiarii alocațiilor (executori principali 

de buget). 

 

8. Autorităţile administraţiei publice locale (executori principali de 

buget) sunt responsabile de corectitudinea determinării volumelor de lucrări 

efectuate, întocmirii documentelor ce servesc temei pentru finanţarea cheltuielilor, 

precum și de reflectarea acestora în evidența contabilă. 

 

9. Beneficiarii alocațiilor pentru cheltuieli capitale (autorităţile 

administraţiei publice locale), examinează toate documentele confirmative și 

pentru fiecare obiectiv în parte întocmește Nota informativă privind valoarea 

lucrărilor executate pe perioada corespunzătoare (conform anexei nr.2 la prezentul 

Regulament).   

 

10. Cheltuielile aferente serviciilor beneficiarului şi/sau supravegherea 

tehnică, precum şi supravegherea de autor sînt parte componentă a calculelor 

generale de deviz a obiectivelor şi finanţarea acestora se efectuează conform 

devizelor de cheltuieli, însoţite de calculele respective, în dependenţă de volumele 

de lucrări îndeplinite la obiectiv. Concomitent se stabileşte, că în scopul sporirii 

eficienţei executării funcţiilor de beneficiar în construcţii, precum şi 

supravegherii de autor, contractele privind serviciile respective urmează a fi 

încheiate pentru toată perioada de realizare a proiectului.  

 

11. La necesitatea finanţării avansului sau a unui volum de lucrări, ce se 

propune spre finanţare din bugetul de stat, beneficiarii alocațiilor prezintă 

Ministerului Finanţelor (Direcţiei finanţele economiei naţionale și cheltuieli 

capitale) Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate pe fiecare obiectiv 

în parte, printr-o scrisoare de însoţire (conform anexei nr.1 la prezentul 

Regulament).  

 

12. Direcţia finanţele economiei naţionale și cheltuieli capitale a 

Ministerului Finanțelor examinează, vizează Nota informativă în cauză (conform 

anexei nr.2 la prezentul Regulament), și o transmite Direcției generale Trezoreria 

de Stat spre finanțare.  

 

Notă:   
Modul de evidenţă a investiţiilor și reparaţiilor capitale efectuate din diferite 

surse de finanţare este expus în anexa nr.3 la Instrucţiunea cu privire la evidenţa 

contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 

din 19 iulie 2010 (Monitorul Oficial nr.135-137/478 din 03 august 2010), precum 

și în anexa nr.4 la Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile 

centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobat prin 

ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 (Monitorul Oficial nr.138-

140/494 din 06 august 2010). 
 

 

 


