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proiect

OF.Cl7.lA nr.816.2

din 12 august2022

Cu privirc la modificarca ancxci nr.2" al

Deciziei Consiliului raional nr.7ll din 12 augusl2022.

in tcmeiul prcvcderilo r art. 43 (2) al I.cgii nr. 436-XVI din 28 dcccmbrie 2006 privind administralia
publicd localf,, art.l0 118-126 Codul Administrativ nr.l1612018, linind cont dc dcmersul primarului com.

Zorile dl.lgor Panfil si in scopul inbundtSlirii inl'rastructurii drurnurilor in s.lnculct Consiliul raional

DIICII)11

1. Se modilrcd anexa nr.2 " 'l'ransfcruri cu destinalic spccial[ unitalilor administrativ-tcritoriale " al

Dcciziei Consiliului raional nr.7ll clin l2 august 2022 ,,Cu privire la modificarea bugctului raional pc

anul2022 " dup6 cum urmcaz[: in punctul 4, rindul 2 tcxtul "ltcnovarca trotuarului pc str. G.Vicru

" se substituie cu textul "Reporalia drumurilor din satul fnculet"
2. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drcpt de atac in Judccitoria

Orheiin termcn dc 30 zile de la comunicare in condiliilc Codului administrativ.

3. Pregedintclc raionului dl Dinu '!'urcanu, comisia consultativi dc spccialitatc administralic publicd

gi drept, (prc;edinte dna. S. [Jlanova), vor asigura controlul cxccutlrii prezcntei dccizii.

PrcAedintclc qedinlei

Sccretarul Consiliului Raional

Coordonat: D.'l-urcanu pregedintele raionului
M.Cravcenco'- vicepregedintele raionului
V.Perfu - vicepregedintele raionului

Yiz.at: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun gef. Direclia General6 Finanle
Iu.Mor6rescu - gef Direc{ia Dezvoltare teritorial5
M.Bitrincca - 5ef, Serviciul Juridic

Illaborat:S.L'araman



NOTA INI.'ORMATIVA
la proiectul de dccizic ,,Cu privire la modificarca ancxei nr.Z " al Deciziei Consiliului raional

nr.7ll din 12 august 2022."

1. I)enumirea autorului ;i dupl c^z) a, participanfilor Ia elaborarea proiectului

$cf, Scrviciul Juridic
2. Condifiile ce au impus claborarca proiectului de decizie;i finalitlfile urmiritc
Proiectul deciziei a fost elaborat in tcmciul prevedcrilor art. 43 (2) al l-egii nr. 436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administralia publicd localS, art.10 ll8-126 Codul Administrativ
nr.11612018, linind cont de demcrsul primarului com. Zorile dl.Igor Panfil ;i in scopul inbunlt[lirii
infrastructurii drumurilor in s. Incu lc!.

3. Principalele prevederi ale proicctului qi evidcn{icrea clementclor noi
Proicctul dccizii prevcdc modificarca ancxxci nr.2 " 'l'ransfcruri cu dcstinalic spcoialS

unitalilor administrativ-tcritorialc " al Dccizici Consiliului raional nr.7ll din l2 august 2022 ,,Cu

privire la modificarea bugctului raional pc anul 2022" dupd cum urmeazd in punctul 4, rindul 2 textul

"ltenovarca trotuarului pc str. G.Vicru " sc substituic cu tcxtul "Reparalia drumurilor din salul

Inculel"

4. F-undamentarca cconomico financiari
Implcmcntarca proicctului dc dccizie "Cu privirc la casarc" l1u va ncccsita chcltuicli

suplimcntarc.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul dccizici se incorporcaziain sistemul actclor normative gi ncccsitd modificarca Dccizici

Consiliului raional nr.7l1 din l2 august 2022.
6. Avizarea;i consultarea public[ a proiectului de dccizic

inbaz,a celor cxpusc gi in conformitatc cu arl.32 din I-cgea nr.l00 din22 dcccmbric 2017 cu

privirc la actclc normativc proiectul dccizici" Cu privirc la modificarca anexci nr.Z " al Dccizici
Consiliului raional nr.7ll din 12 august 2022" a fost aviz,at dc prc;cdintclc raionului,
viceprcgcdintclc raionului (rcsponsabil dc domcniilc bugct qi finanlc), viccprcgcdintclc raionului
(rcsponsabildc domcniilc cconomie, agriculturd, construclii), Sccrctarul Consiliului Raional, Dircclia
GcneralS Irinan!c, Dircc!ia Dczvoltare'l'critoriald, Scrviciul juridic.

7. Consultarcacxpcrtizeijuridicc
in temciul art.37 din Legca nr. l 00 din 22 dcccmbrie 2017 cu privirc la actclc normativc proicctul

dccizici a lost cxpus cxpcrlizci juridicc cle cltrc Scrviciul juridic. Structura gi con{inutul actului
corcspundc normclor dc tchnicd lcgislativd

I{eicgind din cclc cxpusc, proiectul dc decizic se propune sprc avizarc cornisiilor consultalivc
dc specialitate qi aprobare in cadrul qedinlci Consiliului raional.

$el, Scrviciul Juridic Mihai Ilitrincca



Secrctarul Consiliului

Transferuri
cu destinalie speciald unildlilor administrutiv-teritoriale

Anexa nr.2
la Dccizia Consiliului Raional Orhci

Nr. 7/l din 16 iulie 2022

Scrghci Caraman

Nr.
d/o

Unitatea administrativ-
teritoria l5

Destina(ia
Suma

mii lei

I
,,

3 {

I NcculSieuca
Lucrdri de rcgldri-dcmarlri gi reparalii a liniilor clcctrice gi corpuri dc

iluminat 23,9

2 Ciocilteni Renovarea retclci dc iluminat public din s. Ciocilteni 89,0

3 Ghetlova

Itcparalia casci dc culturd qi amenajarca teritoriului adiaccnt din s

Ghctlova 260,0

Amcnajarca ;i dotarca cu utilajc gi cchipamcnt a tcrcnului sportiv din s.

Ghetlova 240,0

4 Zorile
Reparafia exteroard a sediului primarici 150,0

ltenovarca troluarului pc str. G.Vicru 300,0

1062,9
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