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proiect
DECIZIANT.9/5

din 05 noiembrie 2021

Cu privire la redistribuirea alocatiilor bugetare

in temeiul art.Sl(l) al Legii privind administratia publicd local6 nr.436-XVl din 28.12.2006,
art.60 al Legii finan{elor publice gi responsabilit6tii bugetar-fiscale nr. I 8 I din25 .07 .20t4, art.26 al Legii
privind finantele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.lO, 118-126 Codul Administrativ
nr.116/2018, Regulamentului de organizare gi functionare al IMSP CS nr.2 Orhei, aprobat prin Decizia
Consiliului Raional rc.3116 din 14.07.2017 qi findnd cont de Decizia Consiliului Raional nr.10l2 din
lO.l2.2O2O,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul202l", Consiliul Raional DECIDE:

1. Se redistribuie alocaliile bugetare aprobate in anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional m.l0l2 din
1,0.12.2020,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul202l" lapozilia,,Demoltarea Si
modernizarea instituliilor tn domeniul ocrotirii sdndtdlii (8019)" in sum6 de 60,0 mii lei IMSP
Centrul de Sdnltate nr.2 Orhei, pentru finisarea luulrilor tehnice a instalaliilor electrice la edificiile
medicale.

2. Se exclud alocafiile financiare redistribuite conform pct.l.l al Deciziei Consiliului Raional nr.5l2
din 14.05 .2021 "Cu privire la redistribuire" (reparafia acoperiqului OMF Podgoreni - 600,0 mii lei).

3. Beneficiarul de alocafii mentionat in prezenta Decizie este responsabil de utilizarea conform
destinafiei a mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a documentelor necesare

pentru finanlarea cheltuielilor in cauzd.
4. Direcfia Dezvoltare TeritorialS (dl.Iul.Mordrescu) va asigura verificarea corectitudinii elabordrii

devizului de cheltuieli, autonzaliile, volumul qi calitatea lucrlrilor executate.

5. Decizia se include in Registrul de stat al actelor locale.
6. Vicepreqedintele raionului Irina Bogaciuc, comisia consultativi de specialitate educafie, protec]ie

social6, sln6tate public6, cultur6, tineret qi sport (preqedinte dl Alexei Capbltut), comisia

consultativ6 de specialitate economie, buget qi finanfe (preqedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura

controlul executdrii prezentei D ecizii.

Pregedintele gedinfei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.lurcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc * vicepreqedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - 9ef, Direc{ia General6 FinanJe

M.BEtrincea - $ef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.Colun



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu privire la redistribuirea aloca{iilor bugetare"

1. Denumirea autorului qi dupn c z) a participan{ilor la elaborarea proiectului:

preEedintele raionului, vicepreEedinta raionului responsabi16 de domeniile educalie,

sAnatate publicd, tineret qi spirt,'vicepreqedinta raionului responsabil[ de domeniile buget

Ei finanfe, in comun cu Direclia Generala Finanle Ei in colaborale cu subdiviziunile

Consiliului Raional.
2, Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmlrite:

proiectul deciziei "iu privire la redistribuirea alocaliilor bugetare" .este 
elaborat in

temeiul art.81(1) al Legii p.ivina administralia publicd local6 nr'436-XVI din 28 decembrie

2oo6,art.60 al Legii fiiantetor publice gi responsabil_italii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

2014,Regulamentelor de organizateEi funclionare al IMSP CS nr.2 aprobat conform Deciziei

consiliului Raional nr.3ll6 din 14.07.2017 qi linand cont de Decizia consiliului Raional

nr.l0l2 din 10.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul202l" '

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 itaional nr.l\lT din 10 decembrie 2020 "Cu
privire la aprobarea bugetului raional pentru anul. 2021" la pozilia ,,Dezvoltarea qi

modernizarea instituliilor In domeniul o.roiirii sanatalii "," Programe nalionale qi speciale in

domeniul ocrotirii san[tAtii".
4. Fundamentarea economico financiari

Implement urru pr,"r"rtului obiectiv se cuantificd in sumd de 60'0 mii lei din contul

alocaliiloiaprobate in bugetul raional pentru anul202l'
i. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare'

Proiectul deciziei se incorpo rcazd in sistemul actelor normative Ei nu necesita

modifi care al abrogarea altor decizii'
6. Avrzareaqi consultarea publicl a proiectului d_e decizie.

inbaza..to, 
"*prr.-qi 

in conformitate iu art.32 din Legea nr.100 d,in22 decembrie 2017

cu privire la actele normative proiectul deciziei "cu privire la aprobarea Regulamentului

privind procedurile interne de consultare a societalii civlle in cadrul transparentei procesului

decizional a consiliului raional orhei" a fost av\zat de preEedintele raionului, vicepreEedinta

raionului responsabil6 de domeniile educalie, sdndtate public6, tineret ;i sport, vicepreEedinta

raionului responsabil6 de domeniile bugei ;i finanfe, iecretarul consiliului raional' Direcfia

Generala Finanfe, serviciul juridic al aparatului preqedintelui raionului'

i" r."prf ,.rp..iarii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului decizional'proiectul deciiiei este plasat pe pagina web a Consiliului raional

www.or.md la directoriul Transparenyd decizionali, iecliunea Consultdri publice ale

proiectului.

7, Consultarea expertizei juridice- 
t, i.*.i,ol art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele

normative proiectul deciziei a fost expus expertizei 
. 
de cdtre specialistul principal al

afaratului pregedintelui (urist). Structura qi con(inutul actului corespunde normelor de

tehnicdlegislativd'.- ^r^ ^*^io^r,rr.ro.rpnizie ce re comisiilor
Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se plopune spre av17a

consultative de specialitate qi uprobu.. in cadrul qedinlei consiliului Raional'

$eful Direcliei Generale Finanle Galina Colun


