
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI PROIECT
DECIZTE

Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din soldul bugetar

in temeiul art.28, art.32lit. a) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanfele publice locale, art.l4 al.(2) lit. n) art.29 al.(l) lit. f) art.40 al(2) lit. a) din Legea nr.
436-XU din 28 decembrie 2006 privind administratia publicd locald, Legea nr. 239 din
13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional, art.l0, 118-126, 146, alin (1), a) din
Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.1l6 din 19.07.2018, Deciziei Consiliului
municipal Orhei nr. 18.11 din 10.12.2020,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului
Orhei pentru anul2021" cu modificdrile ulterioare, examindnd nota informativl prezentatd de
viceprimarul municipiului Orhei pentru problemele economie, buget qi finanle dna Anastasia
TURCAN,

CONSILUL MI.]NICIPAL ORHEI DECIDE:

l. Se alocd mijloace financiare in sum[ de 76.6 mii lei din soldul bugetar al bugetului
municipal Orhei, inregistrat la situalia din31.12.2020, in scopul acoperirii cheltuielilor pentru:

- lucrdri de expertizd tehnicd a clddirii Muzeului de istorie si etnografie Orhei - 30,9 mii
lei;

- achizilionarea vitrinelor expozilionale cu lumini la Muzeul de istorie si etnografie
Orhei -25,0 mii lei;

- lucrdri de elaborare a proiectelor privind reabilitarea podurilor rutiere din str.
Chiqindului, mun. Orhei - 20,7 mii lei

2. Autoritatea executivd a Consiliului municipiului Orhei va efectua acJiunile respective
pentru executarea prezentei decizii.

3. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale qi poate ft atacatd in Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de ladata comunicdrii in
conformitate cu prevederile legale ale Codului Administrativ.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei
pentru problemele economie, buget gi finanfe.
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NOTA INFORMATIVA
la D ecizia consiliului Municipal

Cu privire la alocarcamijloacelor financiare din soldul bugetar
nr. din 2021

1. Denumirea autorului gi, dupi cilz, 
^ 

participan{ilor la elaborarea proiectului
Specialist principal planificarea cheltuielilor Olea ZGUREANU

2.Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitlfile urmirite
Proiectul deciziei Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar este

elaborat conform necesitdlilor apdrute, in temeiul art.28, art.32lit. a) din Legea nr. 397-XV din
16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale, art.l4 al.(2) lit. n) art.29 al.(l) lit. 0 art.40
al.(2) lit. a) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publicd localS,
Legea nr. 239 din I 3 . 1 1 .2008 privind transparenfa in procesul decizional, art. I 0, 118-126, 146,
alin (l), a) din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legisla{iei na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene Nu este cazul
4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Prezentul proiect de decizie propune:
- la partea de cheltuieli 76,6 mii lei din contul diminuirii soldului bugetar format La31.12.2020
prin majorarea parlii de cheltuieli a bugetului municipal aprobat pe anul 2021. ModificErile
propuse in prezentul proiect de decizie modificd indicatorii bugetului municipal aprobafi pentru
anul202l, prin modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 18.11 din 10.12.2020 ,,Ct
privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul202l" in alt6 decizie.
S.Fundamentarea economico-financiar5

Implementarea prezentului proiect se cuantificd in sumd - 76,6 mii lei din contul
diminudrii soldului busetar format la 31.12.2020.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu presupune
modificare a/ abr o gar ea altor decizii.
7. Avyarea gi consultarea public[ a proiectului

Inbaza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din soldul bugetar" a fost avizat de Primarul municipiului, Viceprimarii municipiului, Secretarul
Consiliului Municipal, Contabilul qef, Specialiqti principali din cadrul Primdriei. ln scopul
respectdrii prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparen{a in procesul
decizional, proiectul deciziei este publicat pentru consultare publicd pe pagina WEB a Primdriei
pe data de 05.05.2021
8. Constatirile expertizei
9. Constatlrile expertizei

anticoruptie Nu este cazul
de compatibilitate Nu este cazul

10. Corlstatirile expertizei juridice
In temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,

proiectul de decizie a fost expus expertizei juridice de cdtre specialistul principal (urist) din
cadrul primdriei municipiului. Structura qi confinutul actului corespunde normelor de tehnicd
legislativd. Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobate in cadrul qedinlei Consiliului Municipal
11. Constatirile altor expertize Nu este cazul

Viceprimar municipiul Orhei
Ex. autor: Specialist principal
pentru planificare

Anastasia TURCAN

'r , i, ."orruzGUREANU


