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DECIZIANT.t0/6
din l0 decembrie 2021
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din Fondul de rezervl al Consiliului Raional

in temeiul art.8-1(1) al Legii privind administralia publicd locala nr.436-XVI
din 2g decembrie
2006, art'37 al Legii finanfelor publice_gi responsabiiitalii u,rgrtar-fiscale
*.rsr
din25
iulie2014,
art'19,26 al Legii rtr.39712003 privind finanleie publice iocale,
art.l0, 118-126 Codul Administrativ
t:tr'11612018 pct' 13 al Regulamentului privind conitituirea gi
utilizarea mijloaJor Fondului de Rezervd
al Consiliului Raional, aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr.ll7
iin O: martie 20l6,Consiliu1
Raional Orhei DECIDE:

1'

2'
3'
4'
5'

Se alocd 3000,0 lei Direcliei Generale Asistenld Sociala gi Protec{ie
a Familiei pentru achitarea
comisionului poqtal pentru serviciile d-e distribuiie a ajutoarelor financiare
unice alocate p.rro*Llo,
frzice din Fondul de Rezervd al Consiliului Raional,
interm.airil.s.-,i"qta Moldovei,,.
irin
Direc{ia Generald Finan}e (dna Galina Colun) ua
alocarea mijloacelor menlionate in pct.l al
"fectra
prezentei Decizii din Fondul de rezewd,al Consiliului
Raional aprobat pentru arrul202l.
Beneficiarul de alocalii menlionat in prezenta Decizie este responsabil
de utilizarea conform
destinaliei a mijloacelor financiare alocate.
PrczentaDecizie se include in Registrul de stat a actelor locale cu
drept de atac in judecdtoria orhei
in termen de 30 zile in condiliile codului administrativ.
Pregedintele raionului dl Dinu Turcanu, comisia consultativa
de specialitate in domeniile economie,
buget qi finanle (pregedinte dnaNelli Parutenco), ,o, urigura controlul
executdrii prezenteiDecizii,
Preqedintele gedinlei

Secretarul Consiliului

Raional

Coordonat:

D.furcanu - pregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului
T.Platon - vicepregedintele raionului

Vizat:

S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef, Directia GeneralI Finan!
G.Minzdtean - gef DGASpF
M.BAtrincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat:S.Colun

Serghei Caraman

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizi e "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"

1.

Denumirea autorului qi dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului:
Preqedintele raionului, Vicepregedinta raionului responsabild de domeniile buget qi finanle,
vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile cultura, asistenta sociald gi proteclia familiei in
comun cu Direclia General6 Finanfe, .

2.

Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitn{ile urmirite:
Proiectul deciziei "Cu privire la alocarea mijloacelor financire" este elaborat de cdtre
Direcfia GeneralS Finante in temeiul art.lg,26 al Legii privind finanfele publice locale nr.397-XV
din 16.10.2003, Regulamentului privind constituirea qi utilizarea mijloacelor Fondului de rezewd al
Consiliului Raional, aprobat prin Decizia nr.ll7 din 03 martie 2016 qi adresdrii intemeiate a
Direcfiei Generale Asistenfd Sociald qi Protecfia Familiei privind identificarea sursei de acoperire a
necesarului de alocafii in scopul achitlrii comisionului pogtal.

3.

Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi:
Prin prezentul proiect de decizie se propune alocarea din Fondul de Rezervd al Consiliului

Raional Orhei aprobat pe anul 2021 .
4. Fundamentarea economico financiarl
Implementareaprezerttului proiect se cuantificd in sumd de 3,0 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.
Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie.
^6.
lnbaza celor expuse qi in conformitate cuart.32 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu
privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2021 " a fost avizat de pre;edintele raionului, vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile
buget gi finanle, vicepreqedinta raionului responsabilS de domeniile cultura, asistenta socialS qi
proteclia familiei, secretarul consiliului raional, Direclia Generald Finanfe, 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, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7.

Consultarea expertizei juridice
tn temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2077 w privire la actele normative
proiectul deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului preqedintelui
(urist). Structura qi conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativd.
Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul qedin{ei Consiliului Raional.

$eful Direc{iei Generale Finan{e

Galina COLUN

