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DECIZIA Nr.l0/16.1
din 10 decembrie 2020
Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

in temeiul art.8l(l) al Legii privind administraJia publicd locala nr.436-XVI din 2g. 12.2()()6,

att.37 al Legii finanlelor publice gi responsabilitdtii bugetar-fiscale nr. 18 1 din 25.01 .2014,
art.l9 al Legii
privind finanlele publice locale nr.397-XY din 16.10.1003, Legii Inspectoratului General pentru
Situalii

de Urgenfd nr'93 din 05 aprilie 2007, Legli nr.267-XIII din 09 noiembrie 1994 privind ap[rarea
impotriva incendiilor, Legii nr.27|-XIII din 09 noiembrie cu privire la protecfia civili, art.10,
tlg-tzO
Codul Administrativ nr'11612018, Regulamentului de constituire gi utilizare a nrijloacelor Fo.dului
de
rezervd al Consiliului Raional aprobat prin Decizianr.llT din 03 martie 2016, Disp.zilia
nr..l2 rlin
03.12.2020 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Orhei, in scopul asiggrarii rezervei
de
carburanli destinat intervenfiilor la incendii qi imbundtdlirii bazei tehnico-materiale, Consiliul
Raional
Orhei DECIDE:
I

'

2.

3'

4-

5.
6.

mii lei Aparatului pregedintelui raionului pentru procurarea conibustibilului destinat
intervenfiilor la incendii qi alte situalii de urgenld, cu transmitere ulterioara cu titlu gratult Direcliei
Situalii Excepfionale Orhei.
Aparatul pre;edirttelui raionului va asigura transmiterea activelor in ternreni pronrti.
Beneficiarul de alooafii menlionat in prezenta decizie este responsabil cle r-rtilizarea confbnn
destinafiei a activelor recepIionate.
Direclia GeneralS Finanle (dna Galina Colun) va efectua alocarea mijloacelor menfionate din co,tul
Fondului de rezervd al consiliului raional aprobat pentru anul2020.
Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecatoria
Orhei in
termen de 30 zile de publicare in condiliile codului administrativ.
Pregedintele raionului dl Dinu lurcanu, comisia consultativd c1e specialitate economie, buget gi
finanle (pregedinte dna N
,), vor asigura controlul executirii prezentei Decizii.
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Evgheni Pisov
Serghei Caraman

