
REPUBLICA MOLDOVA                                                             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
  CONSILIUL RAIONAL                                                                  РАЙОННЫЙ СОВЕТ
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                                                        DECIZIE nr.  
                            din 18 septembrie 2019 

 
PROIECT                                                      

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional  nr. 4/16 din 16 august 2019

     În  conformitate  cu  prevederile  art.  43,  46  ale  Legii  nr.  436/2006 privind
administraţia publică locală,  cu modificările și  completările  ulterioare,  Legii  nr.
317/2003  privind  actele  normative  ale  Guvernului  și  ale  altor  autorități  ale
administrației publice centrale și locale, cu modificările şi completările ulterioare,
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 4/16 din 16
august 2019 „Cu privire la modificarea bugetul raional”, după cum urmează:
       - punctul 30 ”Se alocă din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării
bugetului raional pe anul 2018  90,0 mii lei (Eco 311120) Aparatului președintelui
raionului pentru reparația Bibliotecii publice și Casei de cultură din s. Onești” va
avea următorul conținut:
”Se  alocă  din  contul  mijloacelor  constituite  în  rezultatul  executării  bugetului
raional pe anul 2018 90,0 mii lei (Eco 311120) Aparatului președintelui raionului,
din care:
-  30,0  mii  lei  pentru  achitarea  datoriei  la  schimbarea  geamurilor  la  Oficiul
medicului de familie s. Onești;
- 30,0 mii lei pentru reparația mini-străzii ”Mihai Eminescu”, municipiul Strășeni;
-  30,0  mii  lei  pentru  organizarea  și  desfășurarea  evenimentului  ”Totalizarea
activității Consiliului raional pentru anii 2015-2019”.
     2.  Se numesc responsabili  pentru executarea prevederilor  prezentei  decizii
vicepreşedintele  raionului  (E.  Harcenco),  şeful  Direcţiei  finanţe  (V.  Manoli)  şi
şeful Direcţiei economie, construcții și politici investiționale (N. Sîrbu).
     3.  Se  desemnează  responsabil  de  controlul  asupra  executării  prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).  
     4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al  şedinţei,                                                                        
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                      Nina  RUSU

VIZAT:
Vicepreședintele raionului                                                                                 E. Harcenco
Direcția finanțe                                                                                                  V. Manoli

     Direcția economie, 
     construcții și politici investiționale                                                             N. Sîrbu

Contabilul - șef al Aparatului președintelui raionului                                        V. Gobja



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea 

 Deciziei  Consiliului raional nr. 4/16 din 16 august”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii  nr. 397/2003 privind finanțele publice
locale.
Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  schimbarea  destinației
mijloacelor financiare alocate prin Deciziei Consiliului raional nr. 4/16 din 16 august 2019. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional nr. 4/16 din 16 august 2019” constă în alocarea mijloacelor financiare unor scopuri
prioritare.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie  nu va necesita cheltuieli suplimentare.
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative proiectul  deciziei ” Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.
4/16 din 16 august 2019” a fost avizat de către Direcția finanțe, Vicepreședintele raionului și
Serviciul juridic, secretarul consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul
decizional,  proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md la directoriul  Transparenţa decizională,  secţiunea Consultări publice
ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
8.  Constatările expertizei juridice
În  temeiul  art.  37  din   Legea nr.  100/2017 cu  privire  la  actele  normative  a  fost  expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul
deciziei  este  în  concordanță  cu  Legea  nr.  397/2003  privind  finanțele  publice  locale.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șeful Direcției finanțe                                                  Vera MANOLI


