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Proiect

DECIZIANT.S/ 3
din 14 septembrie 2021

Cu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare

in temeiul art.8l(1) al Legii privind administratia publicl locali nr.436-XVI din 28.12.2006, art.60 al
Legiifinanfelorpubliceqiresponsabilitafiibugetar-fiscalenr.181 din25.07.2014,art.26alLegiiprivindfinanfele
publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Hotirdrii Guvernului nr. 1182 din 22.12.2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorialE in domeniul medico-social in vederea prevenirii
gi reducerii ratei mortalitetii materne, infantile qi a copiilor cu vdrsta de pdnd la 5 ani la domiciliu, Legii
nr. 1 00/201 7 privind actele normative, Procesului verbal nr. 6 din 07 .09.2021al Comisiei raionale pentru atragerea
investiliilor gi examinarea beneficiarilor de proiecte investifionale Regulamentelor de organizare gi funclionare al
IMSP CS Isacova, IMSP "Spitalul Raional Orhei" gi IMSP CS Orhei nr.l aprobate conform Deciziei Consiliului
Raional nr.3116 din 14.07.2017 qi linind cont de Decizia Consiliului Raional nr.l0l2 din 10.12.2020 ,,Cu privire
la aprobarea bugetului raional pentru arru|2021", Consiliul Raional DECIDE:
1 . Se redistribuie alocatiile bugetare aprobate in anexa nr.3 laDecizia Consiliului Raional nr.1012 din 10.12.2020

,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021" la pozilia ,,Demoltarea Si modernizarea
instituliilor tn domeniul ocrotirii sdndtdlii (8019/'in suml de 57,7 mii lei,dupl cum urmeaz6:

I .1 IMSP CS Isacova OMF Necul6ieuca - 10,6 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor privind instalarea
p^anouluide iluminat;

1.2 IMSP "Spitalul Raional Orhei" - 47,1 mii lei penffu acoperirea cheltuielilor de logistic[ aferente
anului 2021in cadrul proiectului ,,Hopeful links for healh and care between Romania and RM" .

2. Se redistribuie alocaliile bugetare aprobate in anexa nr.3 laDecizia Consiliului Raional nr.l012 din 10.12.2020
,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul202L " la pozi\ia ,,Programe nalionale Si speciale tn
domeniul ocrotirii sdndtdlii (8018)" - 60,0 mii lei pentru procurarea amestecurilor lactate adaptate pentru
alimentafia copiilor cu virsti de p6ni la I an din familii social-vulnerabile de catre IMSP Centrul de Sanatate
nr.1 Orhei.

3. Beneficiarii de alocafii menlionafi in p.1,2 al prezentei Decizii sunt responsabili de elaborarea devizelor de
cheltuieli qi utilizarea conformi a mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a

documentelor necesare pentru finanfarea cheltuielilor in cauz5,.
4. Direclia Dezvoltare Teritoriali va asigura verificarea corectitudinii elaboririi devizului de cheltuieli,

autoriz6rile, volumul gi calitatea lucrlrilor executate din contul mijloacelor alocate in p.l al prezentei Decizie.
5. Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale.
6. Vicepregedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativi de specialitate educalie, proteclie social6,

sdndtate publicS, tineret qi sport (preqedinte dl Alexei Capb6tut), comisia de specialitate in problemele
economice, buget finante (preEedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul prezentei Decizii.

Pregedintele

Secretarul Raional Serghei Caraman

Coordonat: Jurcanu - pregedintele raionului
Cravcenco - vicepregedintele raionului

- vicepregedintele raionului

Yizat S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef, Direc{ia General[ FinanJe
M.Bf,trincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat:G,



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

1. Denumirea autorului qi dupl caz, 
^ 

participanfilor la elaborarea proiectului:
Preqedintele raionului, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile educafie,
sdndtate public6, tineret Ei sport, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile buget
Ei finante, in comun cu Direclia Generald Finanfe qi in colaborare cu subdiviziunile
Consiliului Raional.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi {inaliti{ile urmirite:
Proiectul deciziei 'oCu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare" este elaborat in

temeiul art.81(1) al Legii privind administratia publicd locald nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.60 al Legii finanfelor publice qi responsabilitatii bugetar-fiscale nr.l81 din 25 iulie
2014, Regulamentelor de organizarc qi funclionare al IMSP CS Isacova CS nr.2 aprobate
conform Deciziei Consiliului Raional nr.3l16 din 14.07.2017 ;i lin6nd cont de Decizia
Consiliului Raional nr.l\l2 din 10.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru
anu|2021".

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

aprobate in anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr.I\l2 din l0 decembrii 2020,,Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2O2l' la pozi[ia ,,Dezvoltarea qi
modernizarea instituliilor in domeniul ocrotirii sdndt6tii "," Programe nafionale qi speciale ?n
domeniul ocrotirii sAnAtAIii".

4. Fundamentarea economico financiarl
Implementarea prezentului obiectiv se cuantificd in suml de 70,6 mii lei din contul

alocaliilor 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 abrogarea altor decizii.

^6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie.
Inbaza celor expuse gi in conformitate cu 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 preqedintele raionului, vicepreqedintele
raionului responsabil de domeniile educalie, sdndtate publicd, tineret qi sport, vicepregedintele
raionului responsabil de domeniile buget qi finanle, secretarul consiliului raional, Direcfia
Generald Finanfe, serviciul juridic al aparatului preqedintelui raionului.
In scopul respect6rii 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.3i din Legea nr.100 din 22 decembrie 2Ol7 cu privire la actele

normative proiectul deciziei a fost expus expertizei de cltre specialistul principal al
aparatului preqedintelui (urist). Structura qi con{inutul actului corespunde normelor de
tehnic[ legislativd.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul gedinfei Consiliului Raional.
$eful Direcliei Generale Finanfe Galina Colun


