
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                      DECIZIE nr. 4/
                                                 din  12   mai 2021   
                                                                                                        
Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raională                                         Proiect

În  conformitate  cu  prevederile  art.  46  al  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.
397/2003 privind finanţele publice locale, cu  modificările și completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost  standard per
elev  a  instituțiilor  de  învățămînt  primar  și  secundar  general  din  subordinea
autorităților publice locale de nivelul al doilea, examinînd nota informativă, Consiliul
raional DECIDE:

    1.  Se alocă 612,9 mii lei (Eco 311120) Aparatului președintelui raionului din
contul  componentei  raionale,  pentru  reparația  acoperișului  Liceului  Teoretic
“Universul”, satul Scoreni.
   2.  Se  numesc  responsabili  pentru  executarea  prevederilor  prezentei  decizii
vicepreşedintele  raionului  (I.  Ursu),  şeful  Direcţiei  finanţe  (V.  Manoli),   Direcţia
generală  educație  și  cultură  (I.  Ampava),  șeful  Secției  construcții,  urbanism  și
infrastructura  drumurilor  (N.  Sîrbu),  contabilul-șef  al  Aparatului  președintelui
raionului (V. Gobja).
    3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (P. Tamaciuc).  
    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: 
Serviciul juridic                                                         I. Malic   
Vicepreședintele raionului                                         I. Ursu
Direcția finanțe                                                         V. Manoli
Direcția generală educație și cultură                          I. Ampava                                              
Secția construcții, urbanism 
și infrastructura drumurilor                                             N. Sîrbu
Contabilul-șef al Aparatului 
președintelui raionului                                              V. Gobja



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din componenta raională”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe și Direcția generală educație și cultură.
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 finanţele publice locale şi
Hotărîrii  Guvernului  nr.  868/2014  ”Privind  finanțarea  în  bază  de  cost   standard  per  elev  a
instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de
nivelul al doilea” cu modificările ulterioare.
Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  îmbunătățirea  condițiilor  de
activitate a instituțiilor de învățământ .
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  privind  alocarea  mijloacelor  financiare  din
componenta raională constă în alocarea mijloacelor finaciare din componenta raională precum și
destinația acesteia.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta 
raională” va necesita alocarea din componenta raională a sumei în mărime de 612,9 mii lei și se va 
încadra în limita componentei raionale aprobate în buget pe anul 2021.
 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  alocarea  mijloacelor  financiare  din  componenta
raională” a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcția finanțe, Secția
construcții, urbanism și infrastructura drumurilor, Direcția generală educație și cultură, 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 normelor 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,  proiectul a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic. 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


