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D E C I Z I E    nr.6-2 

 

         din 10.12.2020 

Cu privire la alocarea mijloacelor 

  din soldul disponibil 

 

              În temeiul art.43 al.(2) , art.46 ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi conform art.28 al Legii 

Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

I. De alocat 11,5 mii lei, inclusiv: 

1) 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-lui Frăsinescu Ion 

din satul Cobîlea pentru compensarea parțială a cheltuielilor de 

înmormîntare a soției. 

2) 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-lui Guja Grigorii 

din orașul Șoldănești pentru tratament medical. 

3) 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Gorea 

Mariana din satul Salcia pentru tratamentul medical al fiicei. 

4) 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei Ceban Maria 

din satul Găuzeni pentru ameliorarea parțială a situației materiale. 

5) 0,5 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-lui Cazac Valeriu 

din orașul Șoldănești pentru tratament medical. 

II. . Direcţia finanţe va aloca mijloacele specificate la p.1 al prezentei Decizii din contul 

soldului disponibil al bugetului raional 

III. Controlul asupra executării prezentei Decizii se asumă Preşedintelui raionului.  

 

 

 

 
Secretarul  

Consiliului Raional                                                                                         L.Vidrasco 

Avizat: 

Specialist principal în probleme juridice                                                 V.Coreţchi  

Şef Direcţie Finanţe                                                                               Iu.Prisăcari     
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Notă informativă  

la proiectul Deciziei privind alocarea mijloacelor din soldul disponibil  

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Președintele raionului, Direcția finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite 

Cererile unor persoane în deficultate impun alocarea de mijloace suplimentare 

pentru ac ordarea de ajutoare materiale unice. Astfel, în conformitate cu 

prevederile art.43(2), art.46 ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică 

locală și art.28 al Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale este necesar 

de rectificat bugetul raional la venituri și cheltuieli cu suma de 11,5 mii lei. În 

urma adoptării prezentei Decizii și operarea  modificărilor de rigoare în sistemul 

informațional,  persoanele date vor putea beneficia de ajutoarele solicitate. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul act nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Conform prevederilor art.28 al Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale 

în acest caz este necesar de modificat bugetului raional atît la partea de venituri 

cît și la partea de cheltuieli cu suma solicitată. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Persoanele date vor beneficia de ajutoarele solicitate în sumă totală de 11,5 mii 

lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 

Deciziei a fost avizat de către Direcția Finanțe, specialistul principal în probleme 

juridice, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii 

nr. 239/2013 privind transparența procesului decizional, proiectul dat este plasat 

pe pagina web oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.  

8. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 

a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme 

juridice, Aparatul preşedintelui. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea 

nr.436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr.397/2003 privind 

finanțele publice locale și Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar –

fiscale nr.181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de 

tehnică legislativă.  

Şef Direcţie Finanţe                               Iu.Prisăcari       
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