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Nr. 6
din 29 ianuarie 2021

Consiliul raional Edineţ

în temeiul art. 12, 53, 60, 67,124 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.116 / 2018, a articolului 3, 4, 6(h), 18, 20, 21, 2(g), 27-30, 32, 33,
37 p.3, p.6, 38-47, 50 din Legea cu privire la actele normative nr.100/ 2017,
art.3 g) - 6, 7-12 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, art. 19 alin. (4), 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, în conformitate cu art 61 din Legea finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr. 181/2014, în conformitate cu
prevederile art. 28 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale,
Direcţia Finanţe prezintă spre examinare si aprobare proiectul deciziei “ Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil. ”
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ORDIN nr.4
din 29 ianuarie 2021
Cu privire la desemnarea grupului de lucru la
elaborarea proiectului de decizie “ Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil. ”
în temeiul art.21 p.l al Legii nr.100 din 22.12.2017 ” Cu privire la actele
normative”, ORDON:
1.

Se formează grupul de lucru care va elabora proiectul de decizie “ Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil. ” în
următoarea componenţă:
.................... .. ...............
... ........................... ................ ...
........................ - specialist-principal
................................- specialist-principal
................................. specialist-principal
................... - specialist-principal

2.

Grupul de lucru va elabora versiunea iniţială a proiectului de decizie şi va
întocmi nota informativă.

3.

Grupul de lucru va organiza consultarea publică precum şi avizarea
proiectului de decizie.
Grupul de lucru va monitoriza sinteza obiecţiilor şi propunerilor autorităţii
publice precum şi sinteza recomandărilor reprezentanţilor societăţii civile.

4.

5.

Grupul de lucru va elabora în temeiul celor expuse mai sus versiunea finală
a proiectului de decizie.
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2021

6. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale
7. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă
rPUb lCapnn Publlcarea Pe Pagina web a Consiliului raional www.edinet.md cu
?
transmiterea copiei:
Preşedintelui raionului;
Direcţiei Finanţe;

Preşedintele şedinţei

Serviciuljuridic
Contrasemnat
Secretarul Consiliului raional
Nr.ex
întocmit
Verificat
Verificat
Verificat

Numele,prenumele
Funcţia
............ ......
.................

29.

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul
disponibil. ”
........
1. Denumirea autorului si după caz a participanţilor la elaborarea
proiectului.
Proiectul de decizie “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul
disponibil” este elaborate de către echipa Direcţiei Finanţe Edinet
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie
Proiectul prenotat este elaborat în contextual că dacă pe parcursul anului se atestă
tendinţe de înrăutăţire a soldului bugetului şi/sau apare necesitatea revizuirii
cheltuielilor bugetare se modifică decizia anuală.
3. Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative actuale
şi este elaborat in vederea implementării Legii nr.239/2008 privind transparenta în
procesul decizional şi Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.
Legile care reglementează domeniul vizat: Legea nr.436/2006 privind
a mimstraţia publica locală, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarîscale nr.181/2014, Legea nr.397/ 2003 privind finanţele publice locale.'
4m Fundam^tarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.
Implimentarea prevedirilor proiectului necesită cheltuieli financiare din
bugetul raional. Sursa de acoperire fiid soldul de mijloace băneşti constituit în
urma executăm bugetului pentru anul precedent.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului.
în scopul respectării prevederii nr.239/2008 privind transparenta în procesul
decizional şi Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunţul cu privire la
mi ierea elaboram proiectului deciziei precum şi anunţul cu privire la consultări
publice inclusiv şiproiectul de decizie cu toate explicaţiile de rigoare a fost plasat
pe pagina www.edinet.md. a Consiliului raional.
Pioiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare
pentru a se propune Consiliului raional spre examinare şi adoptare în şedinţă.
6. Constatările expertizei juridice
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7. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislaţiei
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m vigoare.

