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Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional nr.3l3.l din 02 aprilie 2021 "Cu privire
la alocarea mij loacelor financiare"

In temeiul prevederilor art.43(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administratia public6 locald nr.436-XVI din 28.12.2006. Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 privind

actele normative, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se modificd Decizia Consiliului raional w.3l3.l din 02 aprilie 2021 ,,Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare" dupl cum urmeaz6:
l.l punctul 1 se completeazl, in final cu textul ,,cu transmitere ulterioard cu titlu gratuit cdtre

ltrrtSP Spitalul raional Orhei.".

1.2 punctul 2 va avea urmltorul cuprins "2.Serviciul financiar al Aparatului preqedintelui (dna

Olga Munteanir; v-a asigura realizarea activitd[ilor privind procurarea, contabilizarea qi

transmiterea concentratoarelor de oxigen portabili, conform prevederilor Regulamentului cu

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hotdrirea

Guvernului nr.90l l20l 5."
2. PrezentaDecizie se include in Registrul de stat al actelor locale.
3. Preqedintele raionului dl Dinu Jurcanu, comisia de specialitate in probleme administraliei publice

qi drept dna. S,Ulanova) vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.
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Consiliului Raional Serghei Caraman

Yizat:

D.Jurcanu - pregedintele raionului

- vicepregedintele raionului

- vicepregedintele raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - qef Directia Generali FinanJe

- qef, Serviciul financiar
M.Batrincea - Eef, Serviciul Juridic
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DECIZIEnr.3l3.l
din 02 aprilie 2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

in temeiul art.81(1) al Legii privind administralia publici locali nr.436-XVI din 28
decembrie 2006, art.l9 al Legii privind finanlele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie
2003, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr.11612018, p.5 lit. n) al Regulamentului privind
constituirea gi utilizarea mijloacelor Fondului de rezervd al Consiliului Raional, aprobat prin
Decizianr.llT din 03 martie 2016 qi {inAnd cont de starea epidemiologic[ privind infectarea cu
Coronavirusul de tip nou (COVID-19) ce a sporit esential num[rul pacienlilor in cadrul itr4Sp
Spitalului raional Orhei, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se aiocl 237,6 mii lei Aparatului preEedintelui pentru iUSp Spitalului raionai Orhei in
scopui acoperirii cheltuielilor privind procurarea concentratoarelor de oxigen portabili.

2. Directorul interimar at itrfsp Spitalului raional Orhei (dl Andrei Stratulat) in calitate de
beneficiar al mijloacelor financiare alocate, v-a asigura perfectarea, in modul stabilit, a
documentelor necesare pentru finanlarea cheltuielilor in cauz[, fiind direct responsabil de
utilizarea conform destinali ei.

3. Direclia GeneralS Finanle (dna Colun Galina) va efectua alocarea mijloacelor menlionate din
Fondul de rezew6. al Consiliului Raional aprobat pe anul 2021.

4. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in
Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la comunicare in condiliile codului administrativ.

5. Pregedintele raionului dl Dinu lurcanu, comisia de specialitate in problemele economice,
buget qi finanle (pregedinte dna Nelli Parutenco), comisia consultativi de specialitate
educafie, proteclie sociald, sdndtate public6, cultur6, tineret qi sport (pregedinte dl Alexei
Capbdtut), vor asigura controlul executdrii prezentei Decizii.

Pregedintele gedinlei _ - Boris Dariev

Serghei CaramanSecretarul Consiliului Raional .:
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu privire la modificarea deciziei Deciziei Consiliului raional nr.3/3.1 din 02
aprilie 2021 "

1. Denumirea autorului qi dupi cazra participan{ilor la elaborarea proiectului.
Pregedintele raionului, Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile educa{ie, slnltate publicl,

lineret gi sport, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile buget gi finanfe in comun cu bireclia
Generalr Finanfe gi in colaborare cu subdiviziunile consiliului Raional.

?. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile urmlrite.
In temeiul art.43 alin.(l), 81 al Legii nr.436-XVl din28.12.2006 privind administraJia publicl

local5, Legii nr.l00 din22 decembrie 2017 cuprivire la actele normative precum qi preciiarea partii
contractate.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi.
Proiectul deciziei Cu privire la la modificareadeciziei Deciziei Consiliului raional nr.3/3.|din 02 aprilie
202l "este elaborat in scopul precizdrii pErfii contractante a alocafiilor aprobate.

4. Fundamentareaeconomici-financiartr
Implementarea prezentului proiect nu prevede alocarea mijloacelor.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativin vigoare
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu necesitii abrogarea

altor decizii.

9. Avizarea gi consultarea publici a proiectului de decizie.
Inbaza celor expuse qi in conformitate q art.32 din Legea nr.100 dh22 decembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2021 " afost avizat de pregedintele raionului, vicepregedintele raionului responsabil de domeniile educafie,
strn6tate publicE, tineret qi sport, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile buget qi finanfe,
secretarul consiliului raional, Direcfia Generald Finanfe, serviciul juridic al aparatului preqedintelui
raionului.
in scopul respectirii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directorid Transparenld decizionald, sec[irxrca Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul a*3i din Legla nr.l00 din22 decembrie 2017 cuprivire la actele normative proiectul

deciziei a fost expus expertizei de ctrtre specialistul principal al aparatului pregedintelui (urist). Structuru
gi confinutul actului corespunde normelor de tehnicl legislativ5.

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

$eful Direc{iei Generale Finanfe Galina COLUNcw.


