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DECTZIANTsI 4,J
din 14 septembrie 2021

proiect

Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare

in temeiul art.Sl(1) al Legii privind administralia publicd locald nr.436-XVI din 2g decembrie
2006: art'37 al Legii finanlelor publice_qi responsauiiitafii bugetar-fiscale nr.181 din25 iulie 2014,
art'79,26 al Legii privind finanlele publice locale, pct.li al i.egulamentului privind constituirea gi
rttiLizarea mijloacelor Fondului de Rezervd al Consiliului Raionil, aprobat prin Decizia Consiliului
Raional nr'117 din 03 martie 2016 gi Deciziilor Comisiei pentru situalii exceplionale w.l4ll,l4l2 din
18.08.2021, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

l ' Se alocd 6825 lei Direcliei Generale Asisten{E Social[ gi Protecfie a Familiei pentru achitarea
comisionului poqtal pentru serviciile de distribuire a ajutoarelor financiare unice alocate persoanelor
frzice din Fondul de Rezervd al Consiliului Raional, irin intermediul i.S. ,,pogta Moldovei,,.2' Se alocd Direc{iei Dezvoltare Teritoriald 283,1 mii lei pentru u.op"rir"r cheltuielilor privind
lichidarea consecintel or cauzate de ploile torenliale din 06.08.2021 restabilind drumurile deteriorate
L3 17 G44 -Bulaieqti-Mirfeqti, L3 I 1 R20-podgoreni- Zahoreni.

3. Se alocd 50,0 mii 
l9-i 

Analatului preqedinteluipentru iltsp Spitalului raional orhei in scopul
acoperirii cheltuielilor privind procurarea tehnicii sanitare qi lingeriei de pat pentru Seclia de boli
infeclioase a IMSp "spitalul Raional Orhei,,.

4 ' Se aprobl transferuri cu destinafie speciali unitSlilor administrativ-teritoriale de primul nivel, conform anexei
nr. 1 la prezentaDecizie.

5. Beneficiarii de alocatii mentionafi in p. 7,2,3, 4 al prezentei Decizii sunt responsabili de
elaborarea devizelgl de cheltuieli gi utilizarea conform6 a mijloacelor financiare alocate, cu
perfectarea in modul stabilit a documentelor necesare pentru finanlarea cheltuielilor in cauzd fiind
direct responsabili de utilizarea conform destinafiei.

6. Directia Dezvoltate TeritorialS va asigura verificarea corectitudinii elabor6rii devizului de
cheltuieli, autoriz[rile, volumul qi calitatea lucrdrilor executate din contul mijloacelor alocate in
p.2,4 al prezentei Decizie,

7 ' Direclia General6 Finante (dna Galina Colun) va efectua alocarea mijloacelor menlionate in
pct.1,2,3,4 al prezentei Decizii din Fondul de rezervE al Consiliului Raional aprobat pentru anul
2021.

8. Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale.
9. raionului dl Dinu Jurcanu, comisia de specialitate in problemele economice, buget qi

dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul execut6rii pr ezentei D ecizii.

qedinfei

Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului
M. Cravcenco - vicepreEedintele raionului

- vicepregedintele raionului
vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef Direc{ia GenerallEduca{ie

- gef, Direclia Dezvoltare Teritoriald

Elaborat G.Colun
M.Bdtrincea - qef, Serviciul Juridic



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie'oCu privire la alocarea miiloacelor financiare"

1. Denumirea autorului qi dupl caz, a participanfilor la elaborarea proiectului:
Preqedintele raionului, Vicepreqedintele raionului responsabili de domeniile buget qi finanfe

in comun cu Directia Generali Finanle .

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie Ei finalitlfile urmirite:
Proiectul deciziei "Cu privire la alocarea mijloacelor financire" este elaborat de cdtre

Direcfia Generald Finanle in temeiul art.19,26 al Legii privind finanfele publice locale nr.397-XV

din 16.10.2003, Regulamentului privind constituirea qi utilizarea mijloacelor Fondului de rezervd al

Consiliului Raional, aprobat prin Decizia nr.1l7 din 03 martie 2016 qi Deciziilor Comisiei pentru

situalii excepf ionale nr.l 4 I l,l 4 I 2 din I 8' 0 8.202 1 .

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

Prin pr-zentul proiect de decizie se propune alocdri din Fondul de Rezervd al Consiliului

Raional Orhei aprobat pe anul 2021 .

4. Fundamentareaeconomico financiari
Implementarea prezentului proiect se cuantificd in sumd de 459,0 mii lei din contul fondului

de rezewd,al consiliului raional aprobat pe anul 2021.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu necesitd abrogarea

altor decizii.
6. Avrzarea Ei consultarea publici a proiectului de decizie.

inbaza celor expuse qi in conformitate cu art.32 din Legea nr.100 din22 decembrie 2077 cu

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul

20Zl - a fost avizat de pregedintele raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile

buget qi finanle, secretarul consiliului raional, Direcfia General[ Finanfe, serviciul juridic al

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

pro..rrlri 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 Nt.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului preqedintelui

CurisO. Structura gi confinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativS.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor

consultative de specialitate gi aprobare in cadrul Eedinlei Consiliului Raional.

$eful Direcfiei Generale Finan{e Galina COLUN



Secretarul Consiliului Raional

Transferuri
cu destinalie speciald unitd|ilor administrativ-teritoriale

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.8/ din 10 septembrie 2021

Serghei Caraman

Destina{ia

4

Suma
mii lei

1 Pohorniceni
Lucrtrr privind lichidarea consecinlelor ploilor torentiale (Decizia CSE
CR Orhei nr.l4ll din 18.08.2021)

1 Piatra
Lucrdr privind lichidarea consecinJelor ploilor torenfiale (Decizia CSE
CR Orhei nr.1411 din 18.08.2021)

10,8

3 ViEcau(i
Lucrlr privind lichidarea consecinlelor ploilor torenliale (Decizia CSE

CR Orhei nr.l4ll din 18.08.2021)
2615

4 Susleni
Lucrdr privind lichidarea consecinfelor ploilor toren]iale (Decizia CSE
CR Orhei w.1411din 18.08.2021)

29,5

5 Samananca
Lucrdr privind lichidarea consecinlelor ploilor torenfiale (Decizia CSE

CR Orhei nr.l4ll din 18.08.2021)
30,2

Nr.
d/o

Unitatea administrativ-
teritorialtr

I

22,1

TOTAL: 119,1


