
   

 

 

DECIZIE   № ______ 

din  „ ____ „ _______________ 2021 
 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

 

 În temeiul art.81(1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006, art.19 al Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 

2003, p.5 lit. n) al Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor Fondului de 

rezervă al Consiliului Raional, aprobat prin Decizia nr.1/7 din 03 martie 2016 și ținând cont de 

starea epidemiologică privind infectarea cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) ce a sporit 

esențial numărul pacienților în cadrul  ÎMSP Spitalului raional Orhei , Consiliul Raional Orhei   

DECIDE:  

 

1. Se alocă 237,6 mii lei Aparatului președintelui pentru ÎMSP Spitalului raional Orhei  în 

scopul acoperirii cheltuielilor privind procurarea concentratoarelor de oxigen portabili. 

2. Directorul interimar al ÎMSP Spitalului raional Orhei (dl Andrei Stratulat)  în calitate de 

beneficiar al mijloacelor financiare alocate, v-a asigura perfectarea, în modul stabilit, 

documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor în cauză, fiind direct responsabili de 

utilizarea conform destinației. 

3. Direcția Generală Finanțe (dna Colun Galina) va efectua alocarea mijloacelor menționate din 

Fondul de rezervă al Consiliului Raional aprobat pe anul 2021.  

4. Prezenta Decizie se include în Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac în 

Judecătoria Orhei în termen de 30 zile de la comunicare în condițiile codului administrativ. 

5. Preşedintele raionului dl Dinu Țurcanu, comisia de specialitate în problemele economice, 

buget și finanțe (președinte dna Nelli Parutenco), comisia consultativă de specialitate 

educație, protecție socială, sănătate publică, cultură, tineret și sport (președinte dl Alexei 

Capbătut), vor asigura controlul executării prezentei Decizii. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                

Secretarul Consiliului Raional                                                                               Serghei Caraman 
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NOTA INFORMATIVД
1а proiectul de Decizi е "Сu privire la alocarea mijloacelor Jiпапсiаrе"

1. Dепчmirеа аutоrчlчi qi dupё caz, л participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului:
Preqedintele raionului, Vicepreqedin}ii raionului responsabili de domeniile buget Ei finan{e

educatie, sёпёtаtе publicё, tineret gi sport in соmuп cu Direc}ia Gепеrаlё Finan}e .

2. Condi{iile се аu impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile чrmйritе:
Proiectul deciziei "Cu privire 1а аlосаrеа mijloacelor Гlпапсirе" este еlаЬоrаt de сйtrе

Directia Gепеrаlё Fiпапtе in temeiul art.|9,26 а1 Legii privind fiпап{еlе publice 1осаlе пr.397-ХV
din 16.10.2003 qi al Regulamentului privind constituirea 9i utilizarea mijloacelor Fondului de

rezewбal Consiliului Raional, aprobat prin Deciziaж.Ll7 din 03 martie 2016.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi:

Prin prezentul proiect de decizie se рrорuпе аlосёri din Fondul de Rezerv6 al Consiliului
Raional Orhei aprobat ре anul 202l .

4, Fчпdаmепtаrеа economico fiпапсiаri
Implementarea prezentului proiect se cuantificб in sumй de 237,6 mii lei din contul fondului

derczewdal consiliului raional aprobat ре anul 202l.
5. Modul de iпсоrроrаrе а actului in саdrчl поrmаtiч in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporcazб in sistemul actelor normative qi пu necesitё abrogarea

altor decizii.
б. Ачйаrеа qi consultarea publici а proiectului de decizie.

In baza сеlоr expuse qi in conformitate cu art.32 din Legea пr.100 din22 decembrie 20|7 cu
privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional ре anul

2О2|' а fost ayizat de preqedintele raionului, vicepreEedintele raionului responsabil de domeniile
educatie, sйпбtаtе рuЬliсё, tineret qi sport, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile
buget qi finan{e, sесrеtаrчl consiliului raional, Directia Generalй Finan}e, serviciul juridic al
apaTatului preqedintelui raionului.
in scopul respectёrii prevederilor Legii пr.239 din 13 noiembrie 2013 privind trапsраrеп}а

procesului decizional proiectul deciziei este plasat ре pagina web а Consiliului raional www.or.md
1а directoril| Тrапsраrеп|d decizioпald, sec{iunea Сопsultйri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul аft.З1 din Legea пr.100 diп22 dесеmЬriе 2017 ctl privire la actele normative

proiectul deciziei а fost expus expertizei de сёtrе specialistul principal al aparatului preqedintelui
(urist). Struсtчrа qi con{inutul actului corespunde normelor de tehnicё 1egislativ6.

Reieqind din cele exprýe, proiectul de decizie se рrорuпе spre ayizare comisiilor
consultative de specialitate 9i aprobare in cadrul qedin{ei Consiliului Raional.

ýeful Direc{iei Gепеrаlе Finan{e fu Galina COLUN


