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Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare din soldul disponibil

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 
art.29 şi art.32, Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.8, examinînd 
informaţia prezentată de viceprimarul oraşului Orhei economie şi buget dna Ala Savin,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI DECIDE:
1. Se alocă mijloace financiare în sumă de 2898.10 mii lei din soldul disponibil al bugetului 

orăşenesc la situaţia din 01.01.2014 pentru:
- pentru servicii de proiectare cu privire la eficienţa energetică - 237,6 mii lei
- executarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Orhei nr.13.7 din 27.12.2013 - 4,5 mii lei
- executarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Orhei nr.12.1 din 19.12.2013 - 35,0 mii lei
- salarizarea lucrătorilor conform contractului -  270,0 mii lei 
de prestări servicii civile (se anexează)

- cheltuieli pentru întreţinerea gărzii populare - 30,0 mii lei
- cheltuieli pentru comision bancar - 70,0 mii lei
- amenajarea scuarului M .Eminescu - 100,0 mii lei
- reparaţia capitală sala festivă şi acoperişul Primăriei or.Orhei - 500,0 mii lei
- editarea cărţii oraşului Orhei - 100,0 mii lei
- alocarea mijloacelor financiare

Inspectoratul de Poliţie Orhei - 119,0 mii lei
- alocarea mijloacelor financiare IMSP CS n r.l Orhei - 40,0 mii lei
- lucrări de proiectare p/ru reţelele exterioare de canalizare - 170,0 mii lei
- executarea subproiectul „Reparaţia îmbrăcămintei rutiere

de pe str. B.Glavan şi Tricolorului” - 338,0 mii lei
- alocarea mijloacelor financiare Şcolii Sportive din or.Orhei - 10,0 mii lei
- efectuarea ridicării topografice şi actualizarea

Planului Urbanistic General al oraşului Orhei - 500,0 mii lei
- executarea proiectul IFC/Grupul Băncii Mondiale
„Moldova Investment Climate Reform (ICR) nr.576047” - 50,0 mii lei
- paiaţa gazelor naturale Casa Veteranilor - 14,0 mii lei
- cheltuieli pentru plata contribuţiei la proiectul Kusanone - 210 mii lei
- pentru proiectul Muzeului - 100 mii lei
2. Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua remanierile 

respective pentru executarea prezentei decizii.
3.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei probleme 

economie şi buget dna A la Savin. _________

Preşedintele şedinţei Valeriu SAVIN

Secretarul Consiliului Ala BURACOVSCHI


