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Proiect

DECIZIANI.9|7.2
din 05 noiembrie 2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

ln temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publicd locala nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.37 al Legii finanlelor publice 9i responsabilitdii bugetar-fiscale nr.18l din 25 iulie 20t4,
att.l9,26 al Legii privind finanlele publice locale, Legii nr.10\/2017 privind actele normative,
Regulamentului privind constituirea gi utilizarea mijloaceloi Fondului de RezirvI al Consiliului Raional,
aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr.ll7 din 03 martie 2016, procesului - verbal nr.ll din
02.11.2021aI Comisiei raionale pentru atragerea investiliilor gi examinarea beneficiarilor de proiecte
investifionale, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se aprobdtransferuri cu destinalie specialdprimlriei Step-Soci in sum6 de 160,0 mii lei pentru lucrdri
de instalare a sistemului de incdlzire la grddinifa de copii din localitate.

2. Direclia GeneralS Finante (dna Galina Colun) va efectua alocarea mijloacelor menfionate in pct.l al
prezentei Decizii din Fondul derczervdal Consiliului Raional aprobat pentru anul202l.

3. Beneficiarul de alocafii mentionat in prezenta Decizie este responsabil de utilizarea conform
destinafiei a mijloacelor financiare alocate.

4. Decizia se include in Registrul de stat al actelor locale.
5. Preqedintele raionului dl Dinu furcanu, comisia de specialitate in problemele economice, buget gi

finanfe (pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul e*ec.rtarii prezenteiDecizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. f,urcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Yizat: S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef, Directia Generalf, FinanJe
M.Bdtrincea - Eef, Serviciul Juridic

Elaborat: G.Colun



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie "Cu privire la alocarea miiloacelor financiare"

l. Denumirea autorului qi dupn caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului:
PreEedintele raionului, Vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile buget qi finante

in comun cu Direcfia Generald Finanfe .

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmirite:
Proiectul deciziei "Cu privire la alocarea mijloacelor financire" este elaborat de c[tre

Direclia Generald Finanle in temeiul art.19,26 al Legii privind finanlele publice locale nr.397-XV
din 16.10.2003, Regulamentului privind constituirea Ei utilizarea mijloacelor Fondului de rezewd al

Consiliului Raional, aprobat prin Decizia nr.ll7 din 03 martie 2016 qi Deciziei Comisiei pentru

situalii excepfionale a primdrie Step-Soci.

3. Principalele prevederi ale proiectului Ei eviden{ierea elementelor noi:
Prin prezentul proiect de decizie se propune alocdri din Fondul de Rezervd al Consiliului

Raional Orhei aprobat pe anul 202I .

4. Fundamentarea economico financiari
Implementarea prezentului proiect se cuantificd in sumd de 160,0 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. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie.
inbaza celor expuse gi 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 preqedintele raionului, vicepreqedinta raionului responsabilS de domeniile
buget qi finanfe, secretarul consiliului raional, Direclia GeneralS Finanle, serviciul juridic al

aparatului preqedintelui 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.ryrd

la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7, Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele notmative

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

fiurist). Structura qi conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativd.

ReieEind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului Raional.

$eful Direcfiei Generale Finan{e Galina COLUN


