
REPUBLICA MOLDOYTA
CONSILruL RAIONAL

sTRi.$ENr

DECrzrE nr. Blrd
din 4t- decembri e ZAZI

Cu privire la alocarea rnijloacelor
financiare din bugetul raional

PE C IIy6 JI I{KA. MOJII0I}.4,
pafrouHbll1 CoBET

CTI'SIIIEHb

br*luttfurt-t- PL
%rtrAfi- d.z n,

Proiect

Nina RUSU

in conformitate cu prevederil. 
-1{. 43, art. 46 alel,egii w. 4it612006 privind

adm.inistrafia publici locald, cu modificdriie gi completerije ,lt.r;.ouri";,i'il';j
Legii nr.397/2003 privind finantele publice locale, ., ,""Jin;;;il*0l".t,.
ulterioare, examinind nota informativd, consiliur ruionrlngclDEl 

Yr vvr^^v^vr*rrrv

1' Se aloca, din contul mijloacelor prevdzute in bugetul raional [acompartimentul "Alte cheltuieli", 30,0 ririi lei ('Eco *ii I 0) ep*.irf,ripregedintelui raionului pentru procurarea materialekir ,r.*r*" i, d;;;;
mobilierului la centrul de zi p.nt* copii '"vestea Bun[,'.

2' Beneficiarul de mijloacele financia-ne alocate, inclicat in pct 1 al prezentr:i
decizii, va perfecta documentele necesare pentru finanlarea .fr.f,iri;rifor.3' Direclia finanle va finanfa cheltuii:lile menlionate in pr.onta decizie p,e
m6sura prezent5ri i documentelor confi rmative.

4' Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prr:zentei deciziiDireclia finanle , contabitul-gef al Apaiatut;; ilil;;;il;;rdJi
5' Controlul execut6rii prezentei deaizii se pune in seama pregedintelui

raionului (P. Tamaciuc).
6' Prezenta decizie intr[ in vigoare la data publicarii in Registrul de stat aIactelor locale.

Pregedinte al qedinlei,

Contrasemnat:
Sesreta,r.al Consiliului raional



NorA INroRMArrvA l

Ia proiectul de decizie ,rCu privire Ia alocrrea mijloacelor
financiare din bugetul raional"

l. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participanfilor Ia elaborarea proiectului
Directia finanfe, Pregedintele raionului.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitlfile urmfirite
Proieotul deciziei a fost elaborat in temeiul art. 60 din Legea {inantelor publice 9i
responsabilidlii bugetar*fiscale nr. 18112014, cu modifis*rile ulterioare, art. 28 al Legii nr.

397/20A3 prMnd finanfele publice locale, eu modificErile gi completirile ulterioare.

FinalitElile urmfirite prin adoptarea actului respectiv const[ in dotarea cu mobilier a Centrului
de zi pentru copii "Vestea Bun6".

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evlden{ierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din
bugetul taional" va asigura solulionarea unui demers parvenit in adresa pregedintelui raionului.
4. Fundamentarea economico-financiari
Implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare din bugetul

raional" va suporta cheltuieli in sumi de 30,0 mii lei,

5. Modul de incorporare ff actului in cadrul normativ in vigonre
Froieotul se incorporeaziin sistemul actelor normative.
6. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
tn bara celor expuse gi in conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actole

nonnative proiectul deciziei "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional",
proiectul a fbst avizat de cStre Servieiul juridic, Direclia finan1e, contabilul.gef al Aparatului
pregedintelui raionului, secretarul Consiliului raional.
In scopul respect6rii prevederilor Legii nr, ?3912008 privind transparenfa in procesul decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficialb a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Trunsparenla dechionald, secliunea Consultdri publice ale proicc:telor.
7. Conrultflrile expertizei anticorup{ie .

in temeiul art. 35 din Legea nr. t0b12017 cu privire la actele;normativp, *1. ag afin. (3) din
Legea integritalii nr. 8?/2017, proiectul a fost supus expertizei anticoruplie de cdtre autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridioe gi exclude orice element sare ar favoriza
coruplia.
8. Constatirile expertizei juridice
in temeiul w|.37 din Legea nr.l00/201? cu privire la actele normative proiectul a fost expus

erypertizei juridice de c6tre Sezuiciul juridic, rubdiviziune a Consiliului faional, Proieotul

deciziei este in conoordanli cu Legea nr.39712003 privind finanlele publice locale qi Legii

finanlelor publice Ei responsabilitelii bugetar -fiscale nr. 181/2014. Structura qi conlinutul

actului corespund normelor de tehnici legislativ6.

Proiectul deciziei se prezintd comisiilor consultative de specialitate pen!ru avizare gi se

propune Consiliului raional pentru examinare gi adoptare in gedin16.

$eful Direc{iei finanfe


