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DECIZIA Nr.5/
iunre2022

din
Cu privire la redistribuirea alocafiilor bugetare

in temeiul art.Sl(1) al Legii privind administralia publicd local6 nr.436-XVI din 28.12.2006,
art.60 al Legii finan{elor publice qi responsabilitalii bugetar-fiscale nr.

1

81

din

25 .07

.2014, art.26 al Legii

privind finanfele publice locale nr.397-XY din 16.10.2003, art.10, 1),8-126 Codul Administrativ
m.11612018,, Regulamentului de organizare qi funclionare al IMSP CS nr.2 Orhei, aprobat prin Decizia

Consiliului Raional nr.3ll6 din14.07.2017 qi in scopul asigurdrii integritdtii patrimoniului precum qi
prevederile Deciziei Consiliului Raional nr.l\l2 din 10.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
raional pentru anu\2022", Consiliul Raional DECIDE:

1.

2.
3.
4.

in anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr.lll2 din
10.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul2022" lapozi[ia ,,Demoltarea ;i
modernizdrea instituliilor din domeniul ouotirii sdndtdlii (8018)" in sumd de 31,0 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor privind procurarea qi instalarea sistemelor video de supraveghere a Oficiilor
Medicilor de Familie, Oficiilor de S6ndtate din cadrul IMSP CS nr.2 Orhei.
Beneficiarul de alocalii IMSP Centrul de Sdndtate nr.2 Orhei (Gufanu Valentina) este responsabil de
utThzarea conform destinafiei a mijloacelor hnanciare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a
documentelor necesare pentru finanlarea cheltuielilor in cauzd..
PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei
in termen de 30 zile de la publicare in condiliile codului administrativ.
Vicepreqedintele raionului dna. Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educafie,
proteclie sociald, sdn[tate public6, culturd, tineret qi sport (preqedinte dl Alexei Capbdtut), comisia
consultativd de specialitate economie, buget qi finanfe (preEedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura
controlul executdrii prezentei Decizii.
Se redistribuie alocafiile bugetare aprobate

Preqedintele qedinlei
Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

D.Jurcanu - pregedintele raionului
l.Bogaciuc - vicepregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Yizat

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - qef, Direc{ia Generald Finan{e
M.Bf,trincea - qef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.Colun

Serghei Caraman

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

1.

Denumirea autorului qi dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului:
Preqedintele raionului, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile educalie,
s6ndtate public6, tineret gi sport, VicepreEedintele raionului responsabil de domeniile buget
Ei finanle, in comun cu Direclia Generald Finanle qi in colaborare cu subdiviziunile
Consiliului Raional.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitE(ile urmflrite:
Proiectul deciziei "Cu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare" e elaborat in
temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publicl locald nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.60 al Legii finanfelor publice qi responsabilitdfli bugetar-fiscale nr.l81 din 25 iulie
2014, Regulamentului de organizare qi funclionare al IMSP CS nr.2 aprobate conform
Deciziei Consiliului Raional nr.3ll6 din 14.07.2017 qi tindnd cont de Decizia Consiliului
Raional nr.l\l2 din 10.12. ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anu|2022".
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi:
Prin prezentul proiect de decizie se propune redistribuie din alocatiile bugetare
aprobate in anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr.l1l2 din 10 decembrie 2021 ,,Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022" la pozilia "Demoltarea Ei
modernizare a instituliil or din domeniul ocr o tirii s dndtdYii" .
4. Fundamentarea economico financiari
Implementareaprezentului obiectiv se cuantificd in sum6 de 31,0 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 qi nu necesitd
modi fi care a/ abr o gar ea altor decizii.
Avtzarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie.
^6.
Inbaza celor expuse qi in conformitate cu art.32 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017
cu privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile interne de consultare a societdlii civile in cadrul transparenfei procesului
decizional a consiliului raional Orhei" a fost avizat de preqedintele raionului, vicepreqedintele
raionului responsabil de domeniile educalie, sdndtate public6, tineret qi sport, vicepreqedintele
raionului responsabil de domeniile buget qi finanfe, secretarul consiliului raional, Direclia
Generald Finante, serviciul juridic al aparatului preEedintelui 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, secfiunea Consultdri publice ale
proiectului.

7.

Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele
normative proiectul deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al
aparatului preqedintelui (urist). Structura qi confinutul actului corespunde normelor de
tehnicd legislativS.
Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul qedinfei Consiliului Raional.

$eful Direcliei Generale Finan{e

<W4

Galina Colun

