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DECIZIA Nr.3/10
din 07 aprllie 2022

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

in temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006,
art.37 al Legii finanlelor publice gi responsabilitafli bugetar-fiscale nr.181 din 25.07 .2014, art.l9 al Legii
privind finanfele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legii Inspectoratului General pentru Situalii

de Urgenld nr.93 din 05.04.2001, Legii nr.27I-XIII din 09.i 1.1994 cu privire la proteclia civi16, art.10,

118-126 Codul Administrativ nr.11612018 qi lin6nd cont de Regulamentul de constituire qi utilizare a
mijloacelor Fondului de rezervd al Consiliului I{aional aprobat prin Decizianr.llT din 03 martie 2016,

in scopul asigurdrii transportirii bunurilor matcriale acordate Direcliei Situalii Exceplionale mun Orhei

pentru asigurarea taberelor de c6mp drept activitSli ce lin de activitatea fluxului de refugiafi, Consiliul

Raional Orhei DECIDE:

1. Se aloci 8,0 mii lei Aparatului preqedintelui raionului pentru acoperirea cheltuielilor privind
transportarea ajutorului acordat Direcliei Situalii Exceplionale mun Orhei in scopul realiz1;rii

eventualilor activitdli privind gestionarea fluxului de refugiali.
2. Direclia GeneralS Finanle (dna Galina Colun) va efectua alocarea mijloacelor menlionate din

contul Fondului de rezerud. al Consiliului raional aprobat pentru anul2022.
3. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecltoria

Orhei in termen de 30 zile de la publicare in condiliile codului administrativ.
4. PreEedintele raioului dl Dinu Jurcanu comisia consultativ[ de specialitate economie, buget Ei

finanle ( preqedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executf,rii prezentei decizii.

Pregedintele qedinfei

ului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D - pregedintele raionului
Cravcenco- vicepregedintele raionului

'f.Per!u- vicepreqedintele raionului

Yizal'. S.Caraman-secretarul Consi liului Raional

G.Colun gcf, Direclia Ger.reralf, Finan{e

M.Bitrincea - seI, Serviciul Juridic

Elaborat:G,



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"

1. Denumirea autorului ;i dupi cilz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Secretarul Consiliului raional

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie;i finalitlfile urmirite
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul art.8 1 ( I ) al Legii privind administrafia public[

locald nr.436-XVI din28.12.2006, art.37 al Legii finanfelor publice gi responsabilitdfli bugetar-
fiscale nr.181 din25.07.2014, art.l9 al Legii privind finanfele publice locale nr.397-XV din
16.10.2003, Legii Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenfd nr.93 din 05.04.2007, Legii
rr.27l-XltrI din 09.11.1994 cu privire la protecfia civild, art.l0, 118-126 Codul Administrativ
w.ll6l20l8;i finAnd cont de Regulamentul de constituire qi utilizare a mijloacelor Fondului de

rezervd al Consiliului Raional aprobat prin Decizianr.llT din 03 martie 2016, in scopul asigurdrii
transportdrii bunurilor materiale acordate Direcliei Situalii Excepfionale mun Orhei pentru

asigurarea taberelor de c6mp drept activitdli ce fin de activitatea fluxului de refugialia raionului
Orhei, in scopul asigurdrii rezewei de carburanli destinat intervenliilor la incendii

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul decizii prevede alocarea 8,0 mii lei Aparatului preqedintelui raionului pentru

acoperirea cheltuielilor privind transportarea ajutorului acordat Direcliei Situalii Exceplionale
mun Orhei in scopul realizdrii eventualilor activitdli privind gestionarea fluxului de refugiafi

4. Fundamentarea economico financiari
Pentru implementarea proiectului de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"

mijloacelor financiare vor fi alocate din Fondul de rezervd a Consiliului Raional aprobat pentru

anul2022.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative Si nu necesitd

abrogarea/modificarea altor decizii .

6. Avizarea;i consultarea publici a proiectului de decizie
in baza celor expuse ;i in conformitat e ct art.32 din Legea nr. I 00 din 22 decembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei"Cu privire la alocarea mijloacelor hnanciare" a fost
avizat de preEedintele raionului, vicepreqedintele raionului (responsabil de domeniile buget qi

f,rnanle),, Secretarul Consiliului Raional, Direclia GeneralS Finanle, Serviciul juridic.

7. Consultareaexpertizeijuridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul juridic. Structura qi confinutul
actului corespunde normelor de tehnicl legislativd

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate gi aprobare in cadrul qedin{ei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman


