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din 29 ianuarie 2021

Proiectul de decizie „Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ
conform Hotărîrii Guvernului nr.l 1/2021”

Proiect prezentat de Direcţia Finanţe
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Nr. 7
din 29 ianuarie 2021

în temeiul art. 12, 53, 60, 124 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.l 16/2018, 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.l00/2017, 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 bugetarfiscale n r.l81/2014 , art. 24(1), din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice
locale, ţînînd cont de Hotărîria Guvernului nr.l 1/2021 cu privire la alocarea
mijloacelor financiare, Direcţia Finanţe prezintă spre examinare si aprobare
proiectul deciziei “ Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ conform
Hotărîrii Guvernului nr.l 1/2021”.
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ORDIN nr.6
din 29 ianuarie 2021
Cu privire la la formarea
grupului de lucru a proiectului de decizie
Cu privire la modificarea bugetului raional
Edineţ conform Hotărîrii Guvernului nr. 11/2021 ”

în temeiul art.21 p. 1 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
modificarea bugetului raional Edineţ conform Hotărîri i Guvernului
nr. 11/2021.”
in următoarea componenţă:
- .................... .. ...............;
- ................................. ................ ...;
- ....................- specialist -principal;
........................ - specialist- principal;
- ............................... - specialist-principal;
................................- specialist- principal;
- ................... - specialist- principal.

2. Grupul de lucru va elabora versiunea iniţială a proiectului de decizie si va
întocmi nota informativă.
aecizie şi
3. Grupul de lucru va organiza consultarea publică
precum şi avizarea proiectului
de decizie.
Grupul de
4' publice
S i c e pre
n recum C mf° nit° riza sinteza obiecţiilor şi propunerilor autorităţii
P Mice precum şt sinteza recomandărilor reprezentanţilor societăţii civile.
5. Grupul de lucru va elabora în temeiul celor
expuse mai sus versiunea finală a
proiectului de decizie.
......Direcţiei Finanţe Edineţ

.............................

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.

din______________ 2021
Cu privire la modificarea bugetului raional
Edineţ conform Hotărîrii Guvernului
nr. 11 /2021.
în temeiul art. 12, 53, 60, 124 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l 16/2018, 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 n r.l81/2014, art.
24(1), din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale (cu modificările şi completările ulterioare),
ţînînd cont de prevederile Hotărîrilor Guvernului nr. 11 /2021 cu privire la alocarea mijloacelor
financiare, avînd în vedere avizul comisiei consultative pentru economie, buget, administrarea bunurilor,
juridică, numiri şi imunităţi, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. Decizia consiliului raional Edineţ nr.l0/6 din 14 decembrie 2020 ” Cu privire la aprobarea
bugetului raional Edineţ pentru anul 2021 în lectură a doua” se modifică după cum urmează:
• Partea de venituri se majorează cu 864,0 mii lei, inclusiv:
864,0 mii lei —Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre bugetul de stat si
bugetele locale de nivelul IIpentru asigurarea si asistenta sociala.
• Partea de cheltuieli se majorează cu 864,0 mii lei, inclusiv:
864,0 mii lei - Programul 9019 Protecţie sociala a unor categorii de cetateni.
Lista personalului medical ce au fost deagnosticate cu COVID-19 incluse în circulara Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
din
2021 se anexează. (Anexa nr.l)
2. Direcţia Finanţe (Stela Botnaru ) va efectua modificările în bugetul raional conform prevederilor
prezentei Decizii.
3. Preşedintele raionului ( Nicolai Melnic) va asigura controlul executării prezentei decizii.
-

-

________

_________________________ _

_

_

4. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
5. Prezenta Decizie se publică în Registrul de Stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă
publică prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional www.edinet.md cu
transmiterea copiei:
- Preşedintelui raionului;
- Direcţiei Finanţe;
- Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.

Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

Iniţiatorul proiectului

Nicolai MELNIC

Autorul proiectului

..........................

Serviciuljuridic

..............................

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ

Ion SAMSON

NOTĂ INFORMA TIVĂ
la proiectul de decizie “Cm privire la modificarea bugetului raional Edineţ conform Hotărîrii
Guvernului nr.11/2021
1. Denumirea autorului si după caz a participanţilor la elaborarea proiectului.
Proiectul de decizie “Cu privire la modificarea bugetului raional Edineţ conform Hotărîrii
Guvernului nr.11/2021” este elaborat de către echipa Direcţiei Finanţe Edineţ
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie
Proiectul prenotat este elaborat în contextul susţinerii persoanelor angajate în sistemul
medical care au contractat infecţia COVID-19 în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
3. Principalele prevederi ale proiectului.
. . .
. .
Proiectul dat este elaborat în baza Hotărîrilor Guvernului nr.11/2021 şi circularei Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.____ din ___ ___.----------- 2021. Bază pentru
elaborarea proiectului sunt dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr.14 din 06 aprilie
2020 şi nr.17 din 13 aprilie 2020 precum şi prevederilor art.VI al Legii nr.69/2020 “Cu privire la
instituirea unor măsuri pe perioada stîrii de urgenţă în sănătatea public şi modificarea unor acte
normative”
4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.
Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesită identificarea surselor financiare suplimentai e
din bugetul raional.
.
.
Mărimea indemnizaţiei unice constituie 16.0 mii lei. Raionul Edineţ a beneficiat de 864.0 mu lei
alocaţii bugetare din bugetul de stat (Fondul de intervenţie) pentru 54 angajaţii care în timpul
exercitării atribuţiilor de serviciu s-au infectat cu COVID-19.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
. .
în scopul respectării prevederii nr.239 /2008 privind transparenţa în procesul decizional şi
Legii nr,100/.2017 cu privire la actele normative, anunţul cu privire la iniţierea elaborării
proiectului deciziei precum şi anunţul cu privire la consultări publice inclusiv şi proiectul de
decizie cu toate explicaţiile de rigoare a fost plasat pe pagina www.edinet.md. a Consiliului
raional.
_
.
Proiectul 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
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde art.46 din
Legea nr.436/2006 cu privire la administraţia publică locală, art.61 al Legii finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art.24(3) al Legii finanţelor publice locale
nr.397/2003.
7. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislaţiei în vigoare.

......Direcţie finanţe

............................

