Republica Nloklova

Pecuy6.lurca MolAona

CONSILIUN,

COBET

MUNICIPAL OR.HEI

MyHI4III,IflVtfl OPXER

DECIZIf.
22.05.2020

5.12

nr.
mun. Orhei

cu privire la aprobarea alocaliilor mijloacelor

financiare din
fondul de rezervd incluse in bugetul municipiului Orhei

in temeiul Hotdr6rii Parlamentului nr.55 din 17.03.2020 privind declararea st6rii de
urgenla; art.4, aft.l0 din Legea nr.2l2 din24.06.2004 privind regimul stdrii
de urgenjd,
asediu
qi de rdzboi, intru executarea dispoziliei nr.l aii 2t.03.2020 a Comisiei pentrudeSitualii
Exceplionale a municipiului Orhei, pct.17,20 gi 2l din Regulamentul privind
modul de
constituire qi utilizare a mijloacelor Fondului de rezervd al minicipiului drhei,
aprobat prin
decizia Consiliului municipal Orhei nr.2.3 din 05.03.2020; art.21 alin.ll;,
art.32,lit.c) din Legea
nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale, art.74, alin.(2),lit.n),
art.i9. alin.[t;,
lit.O, art.40, alin.(2), lit.a) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 prluinJ aclministralia
puuiica
local6, Legea nr.239 din l3.l 1.2008 privind transparen(a in procesul decizion
al, art.r O, r i g-126,
146, alin.(l), lit.a) din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din
19.07.201S,
deciziei Consiliului municipal Orhei nr.ll.20 ain rc.t2.2019,,Cu privire la aprobare
bugetului
municipiului Orhei pentru anu|2020", dispoziliei Primarului municipiului Oihei
nr.555-p din
20'll'2019,,Cu privire la stabilirea atribuliilor de funcfie qi acordarea imputemicirilor,,,
examinAnd informatia prezentatd. de viceprimarul municipiului Orhei pentru problemele
economie, buget gi finanle dna Anastasia
JURCAN,
CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI DECIDE:
l.Se aproba alocaliile mijloacelor financiare din fondul de rezervd, incluse in bugetul
municipiului Orhei prin dispoziliile viceprimarului municipiului Orhei nr.l19 din 23.03.2020
,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezewd", nr.12g din 21 .04.2020
privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul d,e rezewd" in sum6 de 56160,00 ,,Cu
lei,
conform anexei la prezenta decizie :
- in scopul asigurdrii cu servicii de pregdtire qi distribuire a hranei pentru personalul
implicat in funcfionarea filtrelor sanitare pe drumurile publice locale la intrarea in municipiul
Orhei instituite confotm dispoziliei nr.1 din 21.03.2020 aComisiei pentru Situalii Exceplionaie
a
municipiului Orhei, viceprirnarul municipiului Orhei din dispozilia nr.l19 din 23.03.20i0;
in scopul asigurdrii cu servicii de pregdtire Ei distribuire a hranei pentru personalul
implicat in funclionarea filtrelor sanitare pe drumurile publice locale la intrarea in municipiul
Orhei instituite conform dispoziliei nr.1 din 21.03.2020 a Comisiei pentru Situalii Exceplionaie
a
municipiului Orhei, viceprimarul municipiului Orhei din dispozifia nr.128 din 21 ,0a.2$O;
2. Autoritatea executivd a Consiliului municipiului Orhei va efectua acliunile respective

pentru executarea prezentei decizii.
3.Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat
al actelor
locale gi poate fi atacatd ?n Judec[toria Orhei in termen de 30 zile de la data comunicdrii.
4.Controlul asupra executirii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei
pentru problemele economie, buget gi
,,

finanfe.

Pre;;edintele qedinlei
Semnat la dqta
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Dispoziliile viceprimarului municipiului orhei pe anul 2020
Nr.
dlo

Nr.
dispozi{iei

Data

I

nr.l

19

23.03.2020

2

nr. l2l8

21.04.2020

Scopul
Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din fondul de rezervl
Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din fondul de rezervd

Total

Viceprimar municipiul Orhei
Executor : Specialist
pentru planilicore

p

Alocat (lei)
28 080,00
28 090,00

56 160,00

Mfli

AnastasiaTURCAN

ri ncip ol

%"tgnZG(TREANI.

Secretar al Consiliului municipal

Ala BURACOVSCHI

