
 

 

 

   CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI                                                                    PROIECT 

                                                                              DECIZIE 

                                                                        Nr.            

                                                                        Din      

 

Cu privire la  alocarea mijloacelor 

financiare din soldul bugetar 

 În temeiul art.12 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.24 

alin.(1) lit. a), f), art.31 alin.(4) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale nr. 181 

din 25 iulie 2014; art. 3, art.8, art.28, art.32 lit. a) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanţele publice locale; Legea nr.239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.12.8 din 09.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului 

municipiului Orhei pentru anul 2023 în lectura a doua”, ținând cont de mijloacele acumulate a instituțiilor 

publice din subordinea primăriei și necesitatea realocării acestora conform destinației, examinând nota 

informativă prezentată, 

                                   CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

1. Se alocă mijloace financiare în sumă de  1 768,8 mii lei  din soldul bugetar al bugetului 

municipal Orhei, înregistrat  la situaţia din 31.12.2022, în scopul acoperirii cheltuielilor pentru 

suplimentarea planului pe următoarele programe și subprograme:  

- 0301 „Exercitarea guvernării” – 383,0 mii lei, indemnizaţie unică la expirarea mandatului, alesului 

local care a activat cel puţin doi ani; 

- 0301 „Exercitarea guvernării” – 400,0 mii lei, cheltuieli aferente contractelor individuale de muncă şi 

de prestare a serviciilor cu persoanele fizice; 

- 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” – 50,0 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor 

aferente la Centrul de Dezvoltare Locala si Regionala din municipiul Orhei în legătură cu diminuarea 

resurselor colectate; 

- 6402 „Dezvoltarea drumurilor” – 40,2 mii lei, servicii supraveghere de autor lucrărilor de 

Extindere str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei; 

- 6402 „Dezvoltarea drumurilor” –  96,7 mii lei, responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor de 

Extindere str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei; 

- 7502 „Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” – 632,4 mii lei, servicii de 

proiectare a Pieții Regionale mun. Orhei; 

- 8802 „Educație timpurie” – 52,4 mii lei, garanția de bună execuție la construcția centralei termice 

autonome pentru grădinița nr.8 din str. C. Negruzzi 105, mun. Orhei; 

- 8802 „Educație timpurie” – 114,1 mii lei, pentru achiziționarea printerelor color la instituțiile 

preșcolare; 

2. Sursa de acoperire a mijloacelor alocate se determină din contul soldului bugetar înregistrat la 

situația din 3l.12.2022. 

3. Autoritatea executivă a Consiliului municipiului Orhei va efectua acţiunile respective pentru 

executarea prezentei decizii. 

4. Prezenta decizie se comunică public și intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de 

stat al actelor locale. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei dlui Pavel 

VEREJANU. 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

Contabil șef                                                                                            Anastasia ŢURCAN  

Secretar al Consiliului Municipal                                                               Grigore MÎRA             

Autor: Specialist principal                                                                    Olga ZGUREANU 
 (planificare cheltuieli)                                                                          email.olga.zgureanu@orhei.md 

Specialist principal                                                                            Alina  TRUSOVSCAIA 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului Municipal 

Cu  privire  la  alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar 

nr.                      din                                                  2023 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

         Specialist principal planificarea cheltuielilor Olga ZGUREANU 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  

Proiectul deciziei Cu  privire  la  alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar este 

elaborat ținând cont de mijloacele acumulate a instituțiilor publice din subordinea primăriei și 

necesitatea realocării acestora conform destinației. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

          Prezentul proiect de decizie propune:  

- alocarea mijloacelor financiare în sumă de  1 768,8 mii lei  din soldul bugetar al 

bugetului municipal Orhei, înregistrat  la situaţia din 31.12.2022, în scopul acoperirii 

cheltuielilor pentru suplimentarea planului necesar la partea de cheltuieli.  

Modificările propuse în prezentul proiect de decizie modifică indicatorii bugetului municipal 

aprobați pentru anul 2023, prin modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.12.8 din 

09.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2023 în lectura a 

doua” în altă decizie. 

5.Fundamentarea economico-financiară    

         Implementarea prezentului proiect se cuantifică în sumă – 1768,8 mii lei din contul 

diminuării soldului bugetar format la 31.12.2022. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare   

         Proiectul deciziei se încorporează în sistemul actelor normative și nu presupune abrogarea 

altor decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

         În baza 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 șef, Specialiști principali din cadrul Primăriei. În scopul 

respectării prevederilor Legii nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul deciziei este publicat pentru consultare publică pe pagina WEB a Primăriei 

(compartimentul Consiliul municipal, directoriul Transparența decizională). 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice    

           În 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 către specialiștii din cadrul primăriei 

municipiului. Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de 

specialitate și aprobate în cadrul ședinței Consiliului Municipal 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

Ex. autor:  Specialist principal  

pentru planificare                                                                         Olga ZGUREANU 


