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DECIZIA.NT.6/3.2
din2l MAI 2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

in temeiul art.43, S1(l) al Legii privind administralia publicd local[ nr.436-XVI din 28

decembrie 2006, art.28 al Legii privind finanlele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,

Legeaprivind administrarea qi deetatizareapropriet6fii publice nr. l2l din 04.05.2007,Le$ea cu privire

la propiietatea publica a unitalilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999, art.l}, art.118 - 126

Cod Administiativ, nr.l16 din 19.07.2018, lin6nd cont de Dispoziliile Comisiei pentru Situatii

Exceplionale a RM, Hotirdrilor Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publicd , Procesului

Verbai al Consiliului de administrare al iM ,,Complexul Sportiv Raional Orhei" precum qi in scopul

asigurdrii integritalii patrimoniului public, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se aprobd Aparatului pregedintelui 580,8 mii lei cu scopul acordirii transferurilor (subsidiilor) i.M.

,,Complexui Sportiv Raional Orhei" pentru compensarea pierderilor cauzate (veniturilor ratate) in

perioada pandemicd ce au condilionat bilanla negativd a intreprinderii.

2. Sursa de acoperire a mijloacelor alocate in p.1 se determind din contul soldului bugetar'

3. Consiliul de Administrare a i.M. ,,complexul Sportiv Raional orhei":
a) va asigura monit orizarea utilizarea transferurilor alocate din bugetul raional, asigurind

functionarea efi cient[ a imtreprinderii;
b) va prezenta propuneri de imbunatalirea managementului qi eficientizarea activitdlii intreprinderii

cu organizarea Ei desfdEurarea monitoringului financiar'

4. Direclia General6 Finante (dna Galina Colun) va efectua remanierile in bugetul raional conform

prevederilor prezentei Decizii, modificAnd indicatorii bugetari ai bugetului raional.

5. prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecltoria

Orhei in termen de 30 zile de la comunicare persoanelor vizate in conditiile Codului administrativ.

6. pregedintele raionului dl D.Jurcanu, comisia de specialitate in problemele economice, buget 9i

finanfe (preqedinte dna Netfi parutenco), comisia consultativd de specialitate educaiie, protectie

sociai6, cultur6, s6n6tate publica, tineret qi sport ( preEedinte dl Alexei Capbdtut) vor asigura

controlul prezentei Decizii.

Preqedintele qedinfei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

D.Jurcanu - pregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Coordonat:

Yizat'. S. Caraman-secretarul Consiliului Raional

G.Colun - gef, Direc{ia Generald Finan{e

M.BItrincea - qef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.Colun



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

L Denumirea autorului Ei dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului.
Pregedintele raionului, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile buget gi finan1e,

Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile economie, invest(ii, construclii qi agriculturi in
comun cu Direcfia Generali Finanle gi in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile urmirite.
In temeiul art.43 alin.(l), 81 al Legii nr.436-XVI din 28,12.2006 privind administratia publicd

locald, Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 ct privire la actele nomative, art.61 al Legii finanlelor
publice gi responsabilitijii bugetar-fiscale nr.l8l din 25.07.2014 qi art.28 al Legii finan{elor publice locale
nr. 397-XV din 16.10.2003 .

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidentierea elementelor noi.
Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional pe arrul 2021 este elaborat in

scopul alocerii transferurilor cu destnarie speciali autoritdlilor publice de primul nivel in scopul
realizfuiii proiectelor qi serviciilor publice comune.

4. Fundamentarea economici-financiartr
Implementarea prezentului proiect majoreazd partea de cheltuieli a bugetului raional aprobat pe

anul 2021 in cuantum de 2351,6 mii lei din contul diminudrii soldului bugetar .

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative ;i nu necesita abrogarea altor

decizii.

6. Avizarea $i consultarea publicl a proiectului de decizie.
in baza celor expuse Ei in conformitate N arl.32 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 crt

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2021 " a fost avizat de preqedintele raionului, vicepregedintele raionului responsabil de domeniile
buget qi finante, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile economie, investilii, construclii qi

agriculturi, secretarul consiliului raional, Direclia Generalf, Finanle, serviciul juridic al aparatului
preqedintelui raionului.

in scopul respectArii prevederilor Legii w.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparensd decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultareaexpertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului preqedintelui (urist). Structura
gi confinutul actului corespunde normelor de tehnici legislativ6.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de

specialitate gi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului Raional.

$eful Direc{iei Generale Finan(e Galina COLUN


