РЕСРУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
ýoLDДNEýTI
оr. ýoldёnegti, st. 3l August,
tel

(21 2)

2-26-50, fax

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ШОЛДЭНЕШТЪ

г.Шолдэнешть,ул Зl Августа, l
тел (212)2-26-50, факс: (272) 2,20-5'|
E-mail:

l

(21 2) 2-20 -5'7

DECIZIE пr.3-3
din 09.07.2019
Cu privire la alocarea rriijloacelor
din soldul disponibil

in temeiul аrt.4з al.(2) al Legii Republicii Moldova пr.436-Х-VI din 28 decembrie 2006
din
privind administratia publicй localё qЙопfоrm аrt.27 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV
jб octombrie 2003 privind finantele publice locale, Consiliul raional DECIDE:

I.

Se аlосё 427,з mii lei, inclusiv:

1) Consiliului raional 60,0 mii lei pentru achitarea contributiei la

monumentului de arhitecturй Biserica

rераrаliа

к Sf.Nicolae > din satul R6spopeni.

pentru achitarea contribuliei la reparatia
acoperi;ului blocului locativ din strada Pёcii 28 din oraqul ýoldёneqti.
зj rp'r-T,,ýtefan cel Маrе" 251,9 mii lei pentTu рrосurаrеа pieselor de schimb la
саzапц instafarea relelei de calculatoare qi internet, schimbarea uqilor, рrосurаrеа
mobilierului, repara{ii curente.
4) IP LT Cotiujenii Mari 79,4 mii lei pentru рrосurаrеа mobilierului, tehnicii de calcul,

2) Consiliului raional 36,0 mii lei

materialelor репtru reparatie curent6.
prezentei
II. Direc{ia Fiпапlе va aloca mijloacele specificate la p.l alineatele l) qi 2) ale
iar
raional,
al
bugetului
Decizii in sumй de 96,0 mii lei din contul soldului disponibil
cele de la alineatele З) qi 4) in sчmй de 33t,3 mii lei din soldul disponibil al instituliilor
de invй!ёmint а componentei qcolare.
III. Se modificй desiinalia sumei de 20,0 mii lei, alocat1 сопfоrm Deciziei nT.1-6 din
29.0з.2019 pentru rераrаliа apeductului qi а sistemului de canalizare la OS Mihuleni la
repara{ia раrliаlй а sistemului de canalizare la cs ýoldйneqti.
tv. Hsiguiarea executбrii prezentei Decizii se atribuie preqedintelui raionului.

Pregedintele qedin{ei
contrasemnat:
secretarul consiliului

г*

Dj.Todua
L.Vidraqco

Notй informativй
la decizia 3-3 cu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil

1. Dепumirеа аutоrчlчi ýi, dчрй caz, а participan{ilor Ia еlаЬоrаrеа proiectului
Preýedintele raionului, Direclia finanle, Direclia invй!ёmint
2. Conditiile се ач impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ qi finalitn{ile urmйritJ
Demersurile unor рrimйrii de а contribui la realizarea unor proiecte in derulare in localiИlile
administrate, precum gi demersurile uпоr unstitulii de iпчё{бmiпt, intrelinute din bugetul raional,
impun alocarea de mijloace suplimentare pentru realizarea obiectivelor invocate. Astfel, in
conformitate cu prevederile аrt.4З(2), art.46 ale Legii пr.4Зб120Об privind administralia рuЬliсй
lОСаlй 9i art.28 al Legii пr.З971200З privind finanlele publice locale este necesar de rectificat
bugetul raional la venituri qi cheltuieli cu suma de З97,З mii lei. in urmа adoptйrii prezentei
Decizii qi ореrаrеа modificйrilor de rigoare in sistemul informalional, primбriile date чоr putea
beneficia de contribuliile solicitate, iar instituliile de mijloce песеsаrе pentru activitate.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе аu са scop armonizarea
legislatiei nationale сч lggisla{ia Uniunii Еurорепе
Prezentul act пu аrе са scop аrmопizаrеа legislaliei na{ionale cu legislatia Uniunii Ечrорепе
4. principalele рrечеdеri ale proiectului qi eviden{ierea еlеmепtеlоr noi
Conform prevederilor art,28 al Legii пr.З9712003 privind finanlele publice locale iп acest са7
este песеsаr de modificat bugetului raional atit la partea de venituri cit 9i la раrtеа de cheltuieli cu
suma solicitatй.
5. Fчпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiацй

Primйriile date vor beneficia de contribulii la implimentarea diferitor proiecte, iar instituliile de
mijlocele suplimentare in sumй totalб de 427,3 mii lei.
б. Modul de incorporare 1actului in саdrчl поrmаtiч in vigoare
proiectul se iпсоrроrеаzй in sistemul actelor normative qi nu va necesita modificarea
altor асе.
7. Avizarea ýi consultarea publici а proiectului
Сопfоrm аrt.З2 din Legea nr.l00/20l7 cu privire la actele normative, proiectul Deciziei а fost
ayizat de сйtrе Direclia Finanle, specialistul principal in probleme juridice, secretarul Consiliului
rаiопаl. in scopul respect5rii prevederilor Legii пr, ZigtZOt3 piivind transparenla procesului

ре pagina web oficiali а consiliului raional
www.soldanesti.md, la directoriul Тrапsраrеп{а decizionalй, sec{iunea consultйri publice ale
proiectglor.
9. Constatirile expertizei juridice
In temeiul аrt.З7 din Legea nr.l00/20l7 cu privire la actele normative, proiectul а fost e*pus
expertizei juridice de сёtrе specialistul principal in probleme juridice, Aparatul pregedinteiui.
Proiectul deciziei este in сопсоrdап!б cu Legea пr.4Зб12006 privind administralia publicё localй,
Legea пr.З9712003 privind finanlele publice locale qi Legea finanlelor publice qi responsabilitatii
bugetar -fiscale nr.l81/20l4. Structura Ei conlinutul actului corespund поrmеlоr de tehnicё
legislativй.
decizional, proiectul dat este plasat

ýeful Direc(iei Fiпап{е
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<r\ -,/

Iчrii PRISACARI

