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proiect

DECIZIA Nr.4/5
din29 aprilie 2021

Cu privire la acordare unor
imputerniciri Preqedintelui raionului

in temeiul art.S1(1) al Legii privind administrafia publicd locald nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, art.15 al Legii privind finanlele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,art.4 alLegii
cu privire la datoria sectorului public, garanliile de stat qi recreditarea de stat nr.4l9 dtn22.12.2006,
Regulamentului privind recreditarea de stat aprobat conform Hotdr6rii Guvernului nr. 1136 din
18.10.2007 qi in scopul respect[rii obligatiilor financiare asigurdnd administrarea conformd a datoriei
publice in numele propriu gi a garanliilor acordate, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se aprobi extinderea termenului de rambursare a imprumutului acordat in baza Contractului de
Recreditare a imprumutului, destinat pentru alimentarea cu ap[ gi canalizare in Republica
Moldova, intre Ministerul Finanlelor qi Consiliul raional Orhei nr.4 din 01 octombrie2010 cu7
(qapte ) ani, pdnd in anul 2032 (doud mii trei zeci gi doi ).

2. Se imputerniceqte dl Dinu TURCANU, preEedintele raionului Orhei cu dreptul de a semna
contractul (acordul adifional) de extindere a termenului de rambursare a imprumutului.

3. PrezentaDecizie se include in Registrul de stat al actelor locale.

4. Pregedintele raionului dl D.Jurcanu, comisia consultativd de specialitate economie, buget qi finanle
(preEedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul prezentei Decizii.

Pregedintele gedinfei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - preqedintele raionului
M.Cravcenco - vicepreqedintele raionului

Yizat: S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
rG.Colun - qef, Direclia Generald Finanle

M.Batrincea - qef, Serviciul Juridic

Elaborat:G.Colun



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu prtvire la acordare unor tmputernictri Presedintelui ratonului "

1. I)enumirea autorului qi dupl caz, a participantilor la elaborarea proiectului.
Pregedintele raionului, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile buget gi finanfe in comun

cu Direc{ia General[ Finanfe .

?. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie gi finatiti{ite urmirite.
In temeiul art.43 alin.(l), 81 al Legii nr.436-XVI din28.12.2006 privind administrafia publica

local6, Legii nr.100 din22 decembrie 2017, Legii cu privire la datoria sectorului public, garanliile
de stat qi recreditarea de stat nr.4l9 din 22.12.2006, Regulamentului privind recreditarea de stat
aprobat conform Hotdr6rii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 qi in scopul respectarii obligafiilor
financiare asigur6nd administrarea conform6 a datoriei publice in numele propriu qi a garanfiilor
acordate.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

Proiectul deciziei Cu privire la acordare unor imputerniciri Preqedintelui raionului elaborat in
scopul acordlrii imputernicirii presedintelui raionului in a semna acordul addional al Contractului
de Recreditare a imprumutului, destinat pentru alimentarea cu apI qi canalizare in Republica
Moldova, intre Ministerul Finanfelor qi Consiliul raional Orhei nr. 4 din 0l octombrie 2010 .

4. Fundamentarea economici-financiari
Implementarea prezentului proiect nu prevede alocarea mijloacelor.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul deciziei se incorporcazd" in sistemul actelor normative qi nu necesita abrogarea

altor decizii.

f. Avizarea gi consultarea publici a proiectului de decizie.
In baza celor expuse gi in conformitate cu art.32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 at

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la acordare unor imputemiciri Preqedintelui
raionului " a fost avizat de preqedintele raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile
buget gi finanfe, secretarul consiliului raional, Direcfia General6 Finanfe, serviciul juridic al
aparatului preqedintelui raionului.
In scopul respect6rii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembie 2013 privind transparen{a
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, sec[itvrca Consultdri publice ale proiectului.

7, Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.3i din Legla nr.100 dlrr z2 decembrie 2017 cuprivire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei de cltre specialistul principal al aparatului preqedintelui (urist). Stru"tura
gi confinutul actului corespunde normelor de tehnic[ legislativl.

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
specialitate gi aprobare in cadrul gedinfei Consiliului Raional.

$eful Directiei Generale Finan(e Galina COLUN


