
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
RAIONUL SOROCA СОРОКСКИЙ

РАЙОН
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ СОРОКА

Proiect

DECIZIE nr.________

din “____” _____________ 2019

Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 9/7
din 27.05.2016 „Cu privire la completarea deciziei
C/o din 07.11.2013 „Cu privire la stabilirea
indemnizaţiei pentru consilieri”.

În temeiul art. 24 (3) din Legea privind statutul alesului local nr. 768-XVI
din 02.02.2000, art. 27 (2) lit. b) din Legea privind finanţele publice locale nr.
397-XV din 16.10.2003, art. 14 (2) lit. n), 19 (4), (7) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în scopul economiei
surselor bugetare, Consiliul Municipal DECIDE:

1. Se modifică decizia C/o nr. 9/7 din 27.05.2016 „Cu privire la
completarea deciziei C/o nr. 07.11.2013 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei
pentru consilieri”, după cum urmează: „Se atabileşte indemnizaţia consilierilor
locali pentru fiecare zi de şedinţă în sumă de 500 lei”.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului
pentru buget şi finanţe.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN

Elaborat: V. Cojocaru

Coordonat:

____________ L. Pilipeţchi, primar

Avizat:
___________ M. Buşan, secretarul C/m

__________ V. Cojocaru, jurist



1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Primăria mun. Soroca, Cojocaru Vladimir, jurist.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite:
Principalele condiţii ce au stat la baza elaborării acestui proiect de decizie sunt:

a) Capacitatea financiară a municipiului;
b) Sarcinile care stau în faţa municipiului
c) Salariu mediu al unui salariat al Primăriei pe zi este cu mult mai mic de o mie lei;
d) Majoritatea consilierilor sunt angajaţi în câmpul muncii.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:
Nu este necesară o armonizare cu legislaţia UE.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În temeiul art. 24 (3) din Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2002;
art. 27 (2), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003; art. (4),
(7) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Respectivul proiect de decizie vine să reducă substanţial din consturile suportate de
Primăria municipiului Soroca, la capitolul achitarea indemnizaţiei pentru consilierii
municipali.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Se încorporează.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Anunţul despre iniţierea proiectului de decizie se publică pe site-ul oficial al Primăriei
Municipiului Soroca www.primsoroca.md ; inclusiv se transmite pentru consultare
consilierilor municipali și altor părți cointeresate din societatea civilă. Recomandările
părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în
adresa Primăriei Municipiului Soroca:
- direct la sediul pe str. Ștefan cel Mare, 5, et. 4, MD/3000, mun. Soroca;
- sau prin poşta electronică msoroca@mtc.md.

8. Constatările expertizei anticorupție
Nu e cazul
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Nu e cazul
10. Constatările expertizei juridice:
Corespunde cerinţelor prevederilor legale.
11. Constatările altor expertize
Nu e cazul.

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 9/7 din
27.05.2016 „Cu privire la completarea deciziei C/o din 07.11.2013 „Cu

privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”

Vladimir Cojocaru, jurist

http://www.primsoroca.md
mailto:msoroca@mtc.md

