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DECIZIANT.T/3
din 03 august2I2l

proiect

Cu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare

in temeiul art.81(1) al Legii privind.administralia publica locala nr.436-XVI din 2g.12 .2006,art'60 al Legii finanlelor publice gi respo-nsabilitdtii uug"i*-nrcale nr.l g 1 din 25.07 .2014, art.26al Legiiprivind finanlele publice locale nr.:q7-xv ain to.to.z"o0i, Legeanr .lool2olTprivind actele normative,Regulamentul de o'qu!\ry" 9i functionare al IMSP cS cucuru zeni aprobatconform Deciziei consiliuluiRaionalnt'3/16din14.OT.20lTqifindndcontdeDeciziaConsiliuluiRaional 
w.l\/2din10. 12.2020,,Cuprivire la aprobarea bugetului raional pentru afn:d2021,,, consiliul Raional DECIDE:

1' se redistribuie alocaliile bugetare aprobate in anexa nr.3 la Deciziaconsiliului Raional nr.lyl2 din10'122020,,cu privire la aprobarea.bugetului raional pentru anul202l,,lapozisia,,Dezvoltarea;i
modernizarea institu1iilor in domeniul.inotirii sanatiyii (B0lg)" in sum6 de 1200,0 mii lei pentruacoperirea cheltuielilor privind repara[iacapitald u ivrdp cS Cucuruzeni, oMF Zorile.2' Beneficiarul de alocalii men{ionat in p.1 al prezenter Decizii 

"rt. 
,..ponruUil de elaborarea devizelorde cheltuieli qi utilizarea conformd a mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilita documentelor necesare pentru finanlarea cheltuielilo r in cauzd,.3' Direcfia Dezvoltare Teritoriald va asigura verificarea corectitudinii elabordrii devizelor de cheltuieli,autorizfuile, volumul qi calitatea lucraiilor executate din contul mijloacelor alocate in p.1 al prezenteiDecizie.

4. Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale.5' vicepreqedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educafie,proteclie sociald, sdndtate publicd, tinerei qi 
-sport 

(preqedinte dl Alexei capbdtut), comisia despecialitate in problemele economice, buget si tirq"*fpreqedinte dna Nelli parutenco), vor asiguracontrolul prezentei Decizii.

Pregedintele gedinpi

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Serghei Caraman

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

Yizat'. S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
GColun - gef, Direc(ia General6 Finante
M.B6trincea - gef, Serviciul Juridic

z'O.Muntean, . gef, serviciul financiar

Efaborat:G.Co r"@1



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie "Cu privire Ia redistribuirea alocafiilor bugetare"

1. Denumirea autorului qi dupi caz, a participan{ilor ta elaborarea proiectului:

Pregedintele raionului, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile educafie, sdn[tate
public[, tineret gi sport, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile buget qi finan(e, in
comun cu Direcfia Generall Finanfe qi in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti(ile urmlrite:
Proiectul deciziei "Cu privire la redistribuirea alocatiilor bugetare" este elaborat in

temeiul afi.81(1) al Legii privind administrafia publicd local[ nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.60 al Legii finanlelor publice qi responsabilitefli bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie
2014, Regulamentelor de orgarrizare qi funcfionare al IMSP CS Cucuruzeni aprobat conform
Deciziei Consiliului Raional nr.3ll6 din 14.07.2017 qi lindnd cont de Decizia Consiliului
Raional nr.l0l2 din10.12.2020 ,,Cuprivire la aprobarea bugetului raional pentru anul202l".

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi:
Prin prezentul proiect de decizie se propune redistribuie din alocatiile bugetare

aprobate in anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional m.l0l2 din 10 decembrie 2020 ,,Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2O2l' la pozi[ia ,,Dezvoltarea qi
modernizarea instituliilor in domeniul ocrotirii s6n6t6fi ".

4. Fundamentarea economico financiarl
Implementarea prezentului obiectiv se cuantificd in sum6 de 1200,0 mii lei din contul

alocafiilor aprobate in bugetul raional pentru anul202l.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd" in sistemul actelor normative qi nu necesitd
modifi care al abr o gar ea altor decizii.

!. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie.
Inbaza celor expuse qi in conformitate ct art.32 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017

cu privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile interne de consultare a societdfii civile in cadrul transparenfei procesului
decizional a consiliului raional Orhei" a fost avizat de pregedintele raionului, vicepreEedintele
raionului responsabil de domeniile educafie, sinltate public6, tineret gi sport, vicepreqedintele
raionului responsabil de domeniile buget qi finanle, secretarul consiliului raional, Direcfia
Generald Finanfe, serviciul juridic al aparatului preqedintelui raionului.
In scopul respectirii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenfa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional
www.or.md la directoriul Transparenld decizionald, sec{iunea Consultdri publice ale
proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 dittLe[ea nr.100 din22 decembrie 2077 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului pregedintelui
(urist). Structura qi confinutul actului corespunde normelor de tehnic[ legislativ6.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate gi aprobare in cadrul qedinfei Consiliului Raional.

$eful Direcfiei Generale Finante Galina Colun


