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Dumitru ROBU

Procuror General interimar al Republicii Moldova

Subiectul adresirii: solicitare privind examinarea corectitudinii valorificirii
resurselor financiare, alocate din bugetul anului 2019 de cihe Primiria
municipiului Soroca, destinate lucririlor de reparafie a trotuarelor din orasul

Soroca.

Prin prezenta solicitare, membrii Consiliului pentru Participare din raionul Soroca soliciti de la Procuratura Generali a
Republicii Moldova si examineze corectitudinea valorificirii resurselor financiare din bugetul public al Primdriei

municipiului Soroca gi anume a resurselor financiare alocate din bugetul pentru anul 2019 pentru repana{ia trotuarelor din

oragulSoroca.

Labaza acestei solicitdri, este situalia in care se constati, ci Primiria municipiului Soroca a alocat din bugetul pentru

anul 2019, resurse financiare in valoare de aproximativ 2 mln. Lei pentru lucriri de reparalia trotuarelor din oragul Soroca,

Prin urmare, banii alocali pentru aceste lucrdri, sunt valorificali pentru reparalia trotuarelor de pe strdzile, care au fost
transmise prin comodat in anul 2014 pe un termen de 14 ani Consiliului Raional Soroca. Consiliul Raional Soroca prin

decizia Nr, 25120 din 10 iulie 2014 a solicitat aceasti transmitere in comodat $i anume trotuarele strizilor de acces cdtre

monumentul "Cetatea Soroca" pentru reparalia lor capitali, Trotuarele solicitate au fost indicate pe strizile Petru Rareg,

Olhionia, $tefan cel Mare, Decebal, Alexandru cel Bun gi Independenlei, La moment baniialoca[ide citre Primiria Soroca
sunt valorificali pentru reparafia trotuarelor de pe strada lndependenlei.

Membrii Consiliului penhu Participare din raionul Soroca, se arati ingrijorali de faptul, cd Pregedintele raionului Soroca

din anul 2014 - Victor Siu, care a iniliat solicitarea de a transmite trotuarele de la Primiria municipiului Soroca citre
Consiliul Raional Soroca, tot el astdzi Primar al oragului Soroca, cunoscdnd de aceasti operaliune de transmitere in
comodat cu tot cu responsabilitdli de reparalia trotuarelor, in 2019 iniliazi gi planifici in bugetul municipiului Soroca 2 mln,

Lei pentru trotuarele de pe strizile, reparalia cirora nu este in responsabilitatea Primdriei municipiului Soroca cel pulin

p6ni in anul 2028,

Totodati membrii Consiliului pentru Participare Soroca, sunt ingrijorali de felul in care au fost valorificate resursele

financiare pentru repara{ia strizilor 9i trotuarelor din municipiul Soroca de cdtre Consiliul Raional Soroca in 2014, unde

Consiliul Raional Soroca a avut un buget de 24 mln. Lei, dintre care 8 mln. Lei resurse financiare din bugetul proiectului

"Bijuteriimedievale, cetilile Hotin, Soroca, Suceava", S mln, Lei resurse accesate printr-un credit prin decizia Nr. 25119

din 10 iulie 2014 9i 8 mln lei resurse financiare alocate din bugetul public nalional. Putem constata cd la moment cd
procesul-verbal de recep[ie finald a lucrdrilor nu este semnat, iar problema principald este legati de valorificarea dubioasi
a resurselor financiare pentru reparalia trotuarelor.

in acest context, solicitim de la Procuratura Generali a Republicii Moldova si intervind pentru a ini{ia o investiga[ie la

acest capitol, pentru a stabili corectitudinea valorificirii a24 mln lei de citre Consiliul Raional Soroca in anul 2014 pentru

reparalia ciilor de acces gi a trotuarelor, inclusiv corectitudinea valorificirii resurselor financiare la moment de cdtre

Primdria municipiului Soroca pentru reparalia strizilor care au fost transmise in comodat Consiliului Raional Soroca in
2014 pe un termen de 14 ani.

SECRETARIAT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 2't, mun. Soroca.
DATE DE CONTACT: Tel: +373 230 23619, Fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dasiA@staiLqerm.



$euparticip.md
CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA

http://www.euparticip.md, https://facebook.com/euparticip.md, euparticip.md@qmail.com

Rispunsul la prezenta solicitare rugdm sd fie expediati la adresa Secreta'riatului Consiliului pentru Participare din raionul

Soroca: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr.21, mun. Soroca, MD-3006, Republica

Moldova.

Prezenta solicitare este aprobatd de membrii Consiliului pentru Participare din raionul Soroca in cadrul Sedintei din data

de 06.08.2019.

Solicitarea este subsemnati de urmitorii membri la data de 06 august 2019:

L Babici lon, AO CRT DACIA

2. Burlacu Veaceslav, AO Euroregiunea Nistru

3. Jamba Valentina, AO Eco-Sor

4. Onica Valetina, AO Casa Speranfelor.

5. lvanov Claudia, Organizafia Veteranilor din raionul

6, Cerari Robert, AO "Bare-Rom"

7. Berbeci lgnat, AO "Pro-Cultura"

8, Gherghelijiu Olga, A0 "Consiliul Uniriidin

9. Babici MddSlina, Consiliul Raional al Tinerilor

Despre CRP Soroca: Consiliul pentru Participare din raionul Soroca esfe o sfrucfurd creatd pe l6ngd Consiliul Raional Soroca in

calitate de organ consultativ, fdrd statut de persoand juridicd, ca expresr'e a voinlei de recunoagtere a valorii competen{elor gi de

asigurare a pafticipdtii societdlii civile gi a sectorului pivat in procesul de elaborare, implementare, monitoizare, evaluare gi revizuire

a politicilor raionale. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca are ca scop sd faciliteze participarea asocia,tiilor obgfegfi gi a

cetdlenilor activi la procesul decizional, sd eficientizeze procesul decizionalgi sd responsabilizeze C,onsiliul RaionalSoroca fald de

comunitate. Consiliul activeazdin baza unuiRegulament, aprobat de ConsiliulRaional Soroca prin Decizia Nr.26/04 din 27 septembrie

201I (http://eupartictp.md/ .

SECRETARIAT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca,

DATE DE CONTACT: Tel: +373 230 23619, Fax: +373 230 92964, e-mail:crt.dacia@qmail.com.
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REPUBLICA MOLDOYA
CONSILN]L RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la aprobarea scrisorii de garanfie
privind finantarea proiecrclor de reparagie
a strilzilor din oragul Soroca

Consiliul raional Soroca intrunit in gedin{a ordinarl din data de l0 iutie 2014;
Luind in dezbatere:
- Expunerea de motive din Nota informativi la proiechrl deciziei prezentattr de Sectia Economie nr. 4ga din30 iunie 2014;
- Raportul de specialitate al Serviciului de Asistenfi Juridicn m. 163 din 30.06.2014;
Avind ln vede're Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru U"g"t, finante gi administar.ea
patrimoniului;
In conformitate cu prevederile:
- art. 14 din Legea privind finanlele publice locale (nr.397-XV din 16.10.2003);
- art' 9(2)h), 10(2)c), 14 ale Legii privind administrarea gi deetatizarea proprietltii publice (nr. 121 din

o4.o5.2ffi71;

; *t. 81t 
le8ii 

pryind proprietateapublicl a rmiEfitor arlministrativ-teritoriale (523 din t6.07.1999);In temeiul art. 43(l)bF), 77121 ale Legii pnvind administrarea publica locah (nr.43GXW din28.12.20Aq, cu modificlrile qi completiirile ulterioare,

DECIDE:

l' Se aprobr confinutul scrisorii de garangie pnvind finanlarea lucririlor de reparafie a clilor de acces spreCetatea Soroca.

2' Se imputemicegte Pregedintele Raionului Soroca si semneze scrisoarea de garanpie menfionatl inpunctrl I al prezentei decizii.

3' Se soliciti Consiliului Oriqenesc Soroca sd transmitil din proprietatea public6 a oragului Soroca in
comodat (folosinla) Consiliului Raional Soroca pe o perioadtr ae i+ ani totuarele strtrzilor de acces c6x.e
monumentul ,,Cetatea Sor@4" p€ntru reparaaig lor capitaltr (Strezile Petnr Rareq, Olhionia, $tefan CelMare, Decebal, Alexandnr Cel Bun" Independenpi), concomitent cu finisarea implementerii iroiectuluitransfrontalier,,Bijuterii mbdievale, cet4ile Hotin" Sorocq Suceava''.

4' Se lmputernicegte Victor Slu, Pregedinte al Raionului Soroca" sd semneze contractul de primire in
cooodat de la Oragul Soroca, creare a comisiei de primire-predare gi semnare a actului de predare-primire
a bunurilor menfionate ln punctul 3 al preze,lrtei decidi.

5. Prezenta decizie se aduce la cunogtinfi publicl prin publicarea pe site-ul oficial al consiliului raional
www.soroca.org.md gi, totodatr se comunicd prin transmiterea copiilor:
- oficiul reritorial soroca al cancelariei de stat a Republicii Moliova;
- Pregedintelui Raionului Soroca;

38

49



- Consiliului Ortrgenesc Soroc4
- Primanrlui Oragului Soroc4
- Sectiei Economie;
- Unidtii de implementare proiectului transfronaalier ,"Bijuterii medievale, cet{ile Hotin, Soroca,

Suceava"
- C8gtiglionrlui licitafiei de atribuire a contachrlui de reparagie a str{zilor din oragul Soroca.

i
Preeedinte al eedintei er)/6*re Munteanu

Contrasernnat: , --4---- Ion Spatanr,
ses:retar al Consiliului Raional Soroca

Nr.25120
din l0 iulie 2014
Ora$ul Soroca
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REPT'BLICA MOLDOVA
CONSILN,'L RAIONAL SOROCA

DECr7.rF. '

Cu privire la conhactarea
unui imprumut bancar

Consiliul raional Soroca intrunit in gedinla ordinartr din data de l0 iulie 2014;
Luind in dezbatere:
- Expunerea de motive din Nota informativl la proiectul deciziei prezentati de Direclia Finanfe;
- Raportul de specialitate al Serviciului de Asistenp Juridic6;

Avfud nn vedere:

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru buge! finan1e gi adminisharea patrimoniului;
- Demersul Managerul Proiestului ,,Bijrr€rii Medievale: Cetlgile Hot'lq Soroca" Suceavd'nr. 15 din

30.062014;
in conformiarc cu prevederile art. 14 p.(l), (4), (6) ti art. 15 din Legea privind finantele publice locale
(nr.397-XV din 16. I 0.2003);

in temeiul art.43 (l) b) al Legii privind administrarea publicd locali (nr.436-XW d:m28.12.2006) cu
modifictrrile gi compleErile ulterioare,

DECIDE:

1. Se aprobl contactarea rmui imprumut bancar pentru finanfarea lucr[rilor de reparagie a c{ilor de
acces spre Cetatea din Oragul Soroca in suml de 8,0 mln lei.
2. A acorda puteri depline dlui Victor S[u Pregedinte al Raionului Soroca pentru negocierea,
incheierea gi semnarea contractului de credit (imprumut) bancar menlionat iir punctul I al prezentei
deciz;ri.
3. Prezenta decizie se aduce la cunogtinfA publicl prin publicarea pe site-ul oficial al consiliului

raional www.soroca.org.md gi" totodatn se comunicn prin transmiterea copiilor:
- oficiul reritorial soroca al cancelariei de stat a Republicii Moldova;
- PregedinGlui Raionului SorocE
- Secgiei Economie;
- Banca selectadi de Pregedintele Raionului;
'Cfigtigltorului licita;iei de atribuire a contractului de reparagie a sffizilor din oragul Soroca.

J/v, {/d, o{,Oft / I ,rohw &a/g

Pregedinte al gedintei

Contrasemnat:

Nr.25119
din l0 iulie 2014
Oragul Soroca

Ghenadie Munteanu

Ion Spataru,
secretar al Consiliului Raional Soroca
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