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DECIZIANT.6/5
din 21 mai 2021

Cu privire la repartizarea mij loacelor
financiare din componenta raionali

in temeiul art. 81(l) al Legii privind administrafia publici locala nr. 436-XVI din 2g decembrie 2006,
Regulamentului privind repartizarea gi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unit6lii administrativ-
teritoriale aprobat in temeiul Hotir6rii Guvernului nr.868 din 08.10.2014 privind finanfarea inbazdde cost
standard per elev a institufiilor de invifdmdnt primar gi secundar general din subordinea autoritdfilor publice
locale de nivelul al doilea gi in scopul asigur[rii bunei funcfion[ri a instituliilor de invdtim6nt, Consiliul Raional
DECIDE:

1. Se repartizeaz6' aloca[ii din componenta raionalr, dup6 cum urmeaz6:
1.1 Gimnaziul Cliqova s.Cliqova, pentru acoperirea cheltuielilor ce fin de efectuarea lucrrrilor de repara(ie

in sala de sport a institu{iei suml de 200,353 lei.
2' Beneficiarul de alocalie mentionat in prezenta Decizie este responsabil de elaborarea devizelor de

cheltuieli 9i utilizarea conformi a mijloacelor financiare alocate, cu perfectarea in modul stabilit a
documentelor necesare pentru finanfarea cheltuielilor in cauz6.

3' Direclia Generald Finanfe (dna Galina Colun) va efectua remanierile in bugetul raional, conform
prezentei Decizii.

4' Direc{ia Generald Educafie (dna Silvia Mustovici) va monitoriza termenele de executare a lucr[rilor
asigurdnd procesul educational adecvat.

5. Direclia Dezvoltare Teritoriald (dnul Iulian Morlrescu) va asista managerii Ecolari in privin{a verific6rii
corectitudinii elabor[rii devizelor, documentatiei de proiect, volumelor'de lucraii efectuate qi a
cheltuielilor in constructie.

6. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale cu drept de atac la Judecdtoria Orhei in
condiliile Codului administrativ in termen de 30 de zile de la comunicaie persoanel or vizate.7. Vicepregedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educa{ie, protec}ie
sociald, sdndtate public6, tineret gi sport (preqedinte dl Alexei Capbatui), comisia ae speciatitate in
problemele economice, buget gi finanle (pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul
prezentei Decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

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

Yizatl S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef, Direclia Generald Finante
S.Mustovici - 9ef, Directia Generald Educafie
M.B5trincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat:S.Mustovici



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,, Cu privire la repartizarea qi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta raionali anul202l"

l. Denumirea autorului Ei dupi caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Direclia Generald Educa{ie, Direcfia Finanle

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitifile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in temeiul art.S1(1) al Legii privind administra{ia publicd locald
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Regulamentului privind repartlzuea qi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta unitdlii administrativ-teritoriale aprobat in temeiul Hotfuarii Guvemului
nr.868 din 08.10.2014 privind finan{area in bazf, de cost standard per elev a institu}iilor de invd}dmdnt
primar qi secundar general din subordinea autoritililor publice locale de nivelul al doilea.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie stabileqte finan{area institufiilor de inv5]dmdnt cu scopul asigurnrii

funclionalitdlii instituliilor de invdldmdnt, asiguririi qanselor egale pentru fiecare elev de a beneficia de

drepturile fundamentale la dezvoltare gi educalie fhri a afecta procesul educalional, in contexte
inlegrate qi medii de invalare comuna.
Se soliciti alocalii din componen ta raionald 2021 urmitoarelor institulii de inveldmant:

l.Gimnaziul Cliqova s. Cliqova, pentru ,,Acoperirea cheltuielilor ce fin de efectuarea lucririlor
de reparalie in sala de sport a institufiei" in sumh de 200,353 lei.

4. Fundamentarea economico financiari
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la repartizarea qi utilizarea

mijloacelor financiare din componenta raionali anul 2021" se determin6 din componenta raionald202l
in sumd de 200.353 1ei.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazl in sistemul actelor normative qi nu necesitd

modifi carea/abrogarea altor decizii.
6. Avizarea Ei consultarea publici a proiectului de decizie

in baza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire la repartizarea gi utilizarea mijloacelor
financiare din componenta raionall anul 2021" a fosl avlzat de pregedintele raionului, vicepreqedinte al
raionului (responsabil de domeniul educalie, sAnAtate tineret Ei sport), Secretarul Consiliului Raional,
Direcfia General6 Finanle, Direcfia General5 Educalie, Specialistul principal al aparatului preEedintelui

raionului (urist).
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.md la
directoriul Transparenld decizionald, sectiunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea ru.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei juridice de c6tre specialistul principal al aparatului pregedintelui
raionului (urist). Structura qi confinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativA.

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

specialitate qi aprobare in cadrul qedinfei Consiliului raional.

$ef Direcfie Silvia Mustovici


