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DECIZIA Nr.1/8.2
din 1l martie2020

Cu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare

in temeiul art.81 alin.(1) al Legii privind administrafia publicl localS nr.436-XVI din28.t2.2006,
art.60 al Legii finantelor publice qi responsabilitAf i bugetar-fiscale nr. 1 8 1 din 25 .07 .2014, art.26 al Legii
privind finanfele publice locale rc.397-XY din 16.10.2003, Regulamentelor de organizare qi funcfionare
al IMSP CS Cucuruzeni qi Susleni, aprobate prin Decizia Consiliului Raional nr.3ll6 din 14.07.2017 qi

lindnd cont de Decizia Consiliului Raional nr.7l3 din 13.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
raional pentru anul2020 in lectura a doua", Consiliul Raional DECIDE:

1. Se redistribuie alocaliile bugetare aprobate in anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr.7l3 din
13 .12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 in lectura a doua" la pozilia
,,Demoltarea ;i modernizarea institu{iilor tn domeniul ocrotirii sdndtdlii (8019)- in sumd de 1795,0
mii lei, dupd cum wmeazd:

1 . 1 .IMSP Spitalului raional Orhei - 67 5 ,0 mii lei, inclusiv: 37 5 ,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor
privind serviciile de elaborare a Proiectului tehnic qi a Devizului de cheltuieli pentru Reparafia
capitald a blocului curativ a Spitalului Raional, in cadrul Proiectului transfrontalier Hopeful lunks
for health and care between Romdnia and Republic of Moldova qi 300,0 mii lei pentru acoperirea
par\iald a cheltuielilor privind lucrdrile de renovare a blocului de imagisticd ( condilii pentru
instalarea sistemului de radiografie).

1.2.IMSP CS Susleni - 840,0 mii lei pentru repara[ia capitalS a edificiilor OMF Vfucduli (inclusiv

lucrdri de proiectare qi gazificare);
l.3.IMSP CS Cucuruzeni, - 280 lei inclusiv: 260,0 mii lei pentru lucr6ri de proiectare qi gazificare qi

20,0 mii lei pentru reparalia capitald, a edificiilor (schimbarea geamurilor).
2. Beneficiarii de alocalii men(iona{i inprezenta Decizie sunt responsabili de elaborarea devizelor de

cheltuieli qi utilizarea conformi a mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a

documentelor necesare pentru finanfarea cheltuielilor in cauzd.
3. Vicepregedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativ6 de specialitate educalie,

protec(ie social6, sdndtate publicd, tineret qi sport (preqedinte dl Alexei Capb6tut), comisia
consultativd de specialitate economie, buget qi hnanle (preqedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura
controlul executdrii prezentei Decizii.

Preqedintele Evgheni Pisov

Serghei CaramanSecretarul
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