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DECiZ]A nr)0ty'
din 05 oct<'smbrie2022

Cu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare

in temeiul ar1.8l(l) al I-egiiprivind adnrinistra{ia publica localS nr.436-XVI din 28.12.2006, ar1.60 al

Legii finan{elor pubtice gi responsabilitatii bugetar-fiscale nr.lttl din 25.07.2014. art.26 al Legii privind

finanlele publice locale nr.397-XV clin 16.10.2003. art.l0, ll8-126 Codul Administrativ nr.ll612018,

Hotardrii Guvernului nr.1l82 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismuI de

colaborare intersectoriald in domeniul rnedico-social in vederea prevenirii qi reducerii ratei mortalitalii

materne, infantile gi a copiilor cu vArsta de p6na la 5 ani la domiciliu, Regulamentului de organizare Ei

l'uncfionare al IMSP Centrul de S[ndtate nr.l Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr.3/16 din

14.01.2017 si tindnd cont de Decizia Consiliului [{aional nr.l0l2 din 10.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea

bugetului raional pentrll arrui2022", Consiliul l{aional DECIDE:

l. Sc redistribuie alocaliile bugetare aprobate in anexa nr.3 la Decizia Consiliului ILaional nr.l0i2 din

10.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul2022" la pozilia ,,Programe nalionale

;i speciale in domeniul ocrolirii sdnatalii (8018)" in suml de 60,0 mii lci pentru procurarea amestecurilor

lactate adaptatc pentrlr alimenla(ia copiilor cu vArstd dc pAni la I an din lamilii social-vulrterabile de cltre

IMSP Centrul de Slnatate nr.l Orhei.

2. Lleneficiarul de atocalii menlionat in prezenta Decizie estc responsabil de utilizarea conl'orm destina(iei a

mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a docurnentelor necesare pentru llnanlarea

cheltuielilor in cauz5.

Deci'zia se include in Registrul de stat al actelor localc

VicepreE edintele raionului Irina Bogaciuc, comisia consu Itativa de specialitate educa!ie. protec!ie social6,

slndtatc blicd, culturS, tincrct;i sporl (prcgedinte dl Alcxci Clapbltut). comisia consultativ5 de

economie, buget pi finanle (pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executlriispecial
prezen Decizii

Pregedintele gedinlei

Secrctarul nsiliului Itaional Serghei Caraman

Coordonat: D.-furcanu - preEedintele raionului
.Bogaciuc - vicepregedintele raionului

M.Cravcenco * viccpregedintele raionului
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Yizal: I S.Caratnan-se:cretarrr I Consi I iul u i Raional

Colun - geL Direolia Gencrald I"inanlc

Elaborat: G Lln

M.Bitrirrcea 5trL Scrvioitrl Juridic



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie "Cu privire la redistribuirea aloca(iilor bugetare"

1. Denumirea autorului qi dupl caz, a participanfilor la elaborarea proiectului:
PreEedintele raionului, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile educafie,

sdnitate publicd, tineret qi sport, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile buget

qi finanfe, in comun cu Direclia Generald Finanle Ei in colaborare cu subdiviziunile

Consiliului Raional.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitlfile urmlrite:

Proiectul deciziei "Cu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare" e elaborat in

temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publica localA nr.436-XVI din 28 deccmbrie

2006, art.60 al Legii finanfelor publice qi responsabilitatii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

2014, Regulamentului de organizare gi funclionare al IMSP CS nr.2 aprobate conform

Deciziei Consiliului Raional nr.3ll6 din 14.07.2017 qi lin6nd cont de Decizia Consiliului
Raional nr.l0l2 din 10.12. ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022" .

3. Principalele prevederi ale proiectului Ei eviden{ierea elementelor noi:

Prin prezentul proiect de decizie se propune redistribuie din alocaliile bugetare

aprobate in anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr.10l2 din 10 decembrie 2027 ,,Ctt
piiuir. la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022" la poziiia " Programe nalionale qi

speciale in domeniul ocrotirii sanAtA}ii".
4. Fundamentarea economico financiarl

Implementarea prezentului obiectiv se cuantifici in sumd de 60,0 mii lei din contul

alocaliilor aprobate in bugetul raional pentru anul2022.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative Ei nu necesitd

modifi carealabrogarea altor decizii.
6. Avaarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie.

inbaza celor expuse Ei in conformitate cu art.32 din Legea nr.l00 din22 decembrie 2017

cu privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind procedurile interne de consultare a societd{ii civile in cadrul transparen}ei procesului

decizional a consiliului raional Orhei" a fost avizat de preEedintele raionului, vicepreEedintele

raionului responsabil de domeniile educalie, sSndtate publicd, tineret gi sport, vicepre;edintele

raionului responsabil de domeniile buget qi finanle, secretarul consiliului raional, Direclia

Generald F inante, serviciul juridic al aparatului preqedintelui raionului'

in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional

www.or.md la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale

proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele

normative proiectul deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al

aparatului preEedintelui (urist). Structura qi conlinutul actului corespunde normelor de

tehnicd legislativ6.
ReieEind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor

consultative de specialitate gi aprobare in cadrul qedin{ei Consiliului Raional.

$eful Direcliei Generale Finanle Galina Colunew


