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DECIZIA Nr.5/4.1
din 03 septembrie 2020

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

in temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publicd locald nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.26 al Legii privind finanlele publice locale nr.3 97-XV din I 6 octombrie 2OO3 , art. 1 0, l 18-126
Codul Administrativ nr.11612018, p.5 lit. n) al Regulamentului privind constituirea Ei utilizarea
mijloacelor Fondului de tezervd,al Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.117 din
03 martie 2016, intru mentinerea situaliei epidemiologice favorabile cu realizareamisurilor de prevenire
gi control, luind in considerafie procesul verbal nr.4 din 07.08.2020 al grupului de lucru creat pentru
examinarea solicitdrilor inaintate pentru combaterea infec{iei cu virusul COVp - 19 Consiliul Raional
Orhei DECIDE:

Se alocd 200,0 mii lei Aparatului pregedintelui raionului pentru procurarea echipamentelor de
proteclie Ei bunurilor in scopul prevenirii gi controlului infecliei cu COVID- 19 cu transmiterea
cu titlu gratuit a echipamentelor qi bunurilor cltre iUSp Spitalul Raional Orhei.
Serviciul financiar al Aparatului Pregedintelui (dna. Olga Muntean) v-a asigura realizarea
activitdlilor privind procurarea, contabilizarea qi transmiterea conformd u ..hipu-.ntelor qi
bunurilor.
Beneficiarul bunurilor, echipamentelor v-a respecta procedurile conforme de receplionare,
depozitare qi eliberare a bunurilor receplionate .

Direclia Generald Finanle (dna Colun Galina) va efectua alocarea mijloacelor menlionate din
Fondul de rezervd, al Consiliului raional aprobat pe anul 2020.
Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria
Orhei in termen de 30 zile de la comunicare in condiliile codului administrativ.
Pregedintele raionului dl Dinu Jurcanu, comisia consultativd de specialitate economie, buget gi
finanle (pregedinte dna Nelli Parutenco), comisia consultativd de specialitate educalie, proieclie
social6, sdndtate publicd, culturd, tineret gi sport (preEedinte dl Alexei Capbdtut), ,o, uriguru
controlul executdrii prezentei Decizii.
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Pregedintele gedin;ei

Secretarul Consiliului Raional

I Evgheni Pisov

Serghei Caramanq


