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DECIZIA Nr.6/2
din 16 iunie2022
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

in temeiul art.8l(1) al Legii privind administralia publicd locald nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.26 al Legii privind finanlele publice localc nr.397-XV din l6 octombrie 2003, p.5 lit.f) al
Itegulamentului privind constituirca qi utilizarea mijloacelor lrondului derezervd al Consiliului Raional,
aprobat prin Decizia w.ll7 din 03 martic 20i6 qi in scopul suslinerii angajalilor medicali in tratarea
bolnavilor infectali cu virusul COVID-19, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1.

Se alocd 730,6 mii lei Aparatului prcqcdintelui pentru acopcrirca chcltuiclilor ce lin dc acordarea
ajutorului financiar angajalilor medicali antrcnali in monitorizarea, prevenirea qi/sau lratarea

bolnavilor infectati cu COVID- 19, conform anexei nr.1.

2.

Dircclia Gencrald Finanle (dna Colun Galina) va efectua alocarea mijloacclor menlionate din Fondul
de rezervd. al Consiliului Raional.

3.

PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drcpt de atac in Judecdtoria Orhei
in termen de 30 zile de la comunicare in conditiile codului administrativ.

4.

Preqedintele raionului

dl Dinu '!'urcanu, comisia de specialitate in problcmele cconomice, buget gi
finanle (preqedintc dna Nelli Parutenco), comisia consultativl de spccialitatc educalie, proteclie
sociald, sdndtate publicd, culturS, tineret qi sport (prcqcdinte dl Alexei Capb[tut), vor asigura
executdrii prezentei Decizii.
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S.Caraman-secrctarul Consiliului Raional
qcf, Direclia Gcneralf, Finan{e

G.Colun

M.B6trincea

$ef, Serviciul Juridic

Serghei Caraman

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare"

autorului qi dupn caz, a participanfilor Ia elaborarea proiectului
Pregedintele raionului, Vicepreqedinfii raionului responsabili de domeniile buget qi finanle
educatie, sdndtate publicS, tineret qi sport in comun cu Direclia General[ Finanfe .
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl(ile urmlrite
Proiectul de decizie fost elaborat in temeiul prevederilor art.81(l) al Legii privind administralia
publicd localE nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.26 al Legii privind finan{ele publice locale
nr.397-XV din l6 octombrie 2003,p.5 lit.fl al Regulamentului privind constituirea qi utilizarea
mijloacelor Fondului de rezewdal Consiliului Raional, aprobat prin Decizianr.llT din 03 martie
2016 qi in scopul susfinerii angajalilor medicali in tratarea bolnavilor infectafi cu virusul COVID-19,
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul deciziei prevede alocd730,6 mii lei Aparatului preqedintelui pentru acoperirea
cheltuielilor ce fin de acordarea ajutorului financiar angajafilor medicali antrenafi in monitorizarea,
prevenirea qi/sau fiatarea bolnavilor infectafi cu COVID-19
4. Fundamentarea economico financiarl
Alocarea mijloacelor financiare se vor efectua din Fondul de rezervd al Consiliului Raional
aprobat pentru anul 2022.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazl in sistemul actelor normative qi nu presupune
1. Denumirea

modifi carealabrogarea altor decizii.
6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
inbaza celor expuse, proiectul deciziei,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare" a fost
avizat de preqedintele raionului, vicepregedinte al raionului responsabil de domeniile educa{ie qi sinitate ,
vicepreqedinte al raionului responsabil de domeniile buget Ei finan(e, Secretarul Consiliului Raional,

Direclia Generall Finanfe, Serviciul juridic.
in scopul respectlrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparen{a procesului
decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul
Transparenld deciz ionald, secfiunea C onsultdri publ ic e ale proiectului.

juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.l00 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul
dectziei a fost expus expertizei juridice de c6tre Serviciul juridic. Structura qi confinutul actului corespunde
7. Consultarea expertizei

normelor de tehnicl legislativi.
Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate gi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului raional.

$ef, Direcfia General[ Finan{e

Galina Colun

