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DECIZIE nr. ________ 
din ____________ 2020 

 
Cu privire la alocarea surselor financiare din  
fondul de rezervă membrilor Corului Veteranilor din Soroca.  
 
 
 
 În baza demersului dirijorului Corului Veteranilor din Soroca, d-na Rudei 
Tatiana privind susţinerea financiară pentru participare în cadrul festivalurilor -
concurs de muzică sacră „Unitate prin diversitate”, „Cu noi este Dumnezeu”, 
„Cântece de război”, „Anii tinereţei mele” şi altele, care au avut loc în mun. 
Soroca, mun. Chişinău, or. Rîşcani, mun. Orhei, în temeiul Legii nr. 100 din 
22.XII.2017 cu privire la actele normative, art. 14 (3) al Legii privind 
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 37 (2) al Legii 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, şi 
prevederilor p. 5  e) din Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al 
Consiliului municipal şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia C/m 
nr. 38/12 din 29.03.2019, Consiliul municipal DECIDE: 
 
 1. Se alocă din fondul de rezervă 10000 lei membrilor Corului Veteranilor 
din Soroca pentru acoperirea parţială a cheltuielilor pentru unele activităţi de 
promovare a culturii, având ca scop dezvoltarea comunităţii (anexa nr. 1). 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul 
oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu,  şi 
totodată se comunică prin transmiterea copiilor: 
 - Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova; 
 - Direcţiei Finanţe. 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI     
   
SECRETARUL C/M    MARCEL BUŞAN 
 
 
 
Elaborat:  E. Focşa 
 
Coordonat:  
____________ L. Pilipeţchi, primar 
 
Avizat:  
____________ M. Buşan, secretar C/m 
 
____________ V. Cojocaru, jurist 
 
 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/


 
 
 
 

 
Nota informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de 
rezervă membrilor Corului Veteranilor din Soroca” 

 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Primăria mun. Soroca, viceprimar. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 
Proiectul de decizie a fost elaborat în urma examinării adresării dirijorului 
CoruluiVeteranilor din Soroca d-na T. Rudei. Membrii Corului sunt foarte activi şi 
participă la diferite acţiuni culturale, care au loc nu numai în mun. Soroca, ceea ce duce 
la unele cheltuieli. Luînd în consideraţie că toţi membrii colectivului sunt pensionari (cu 
excepţia dirijorului) şi mărimile pensiilor nu întotdeauna le permit efectuarea unor 
cheltuieli suplimentare în scopul susţinerii şi promovării culturii, se propune de alocat 
10 mii lei.. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  
Nu e cazul 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Alocarea surselor financiare pentru susţinerea activităţii de promovare a culturii de către 
membrii Corului Veteranilor. 
5. Fundamentarea economico-financiară: 
Nu e cazul 
 6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Art. 18 al Legii privind FPL nr. 397-XV din 16.10.2003, prevederile p. 5 d) din 
Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului municipal şi 
utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia C/m nr. 38/12 din 29.03.2019, şi a 
deciziei C/m nr. 3/4 „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca  pentru 
anul 2020”. 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 
Prezentul proiect de decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe  site-ul 
oficial al primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu. 
 
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 

 
 
 

     
 Elena Focşa, viceprimar 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/


 
 
 
         Anexa nr. 1  

la decizia C/m nr. ____ din _______ 2020 
 
 

Lista membrilor Corului Veteranilor din Soroca 
 
 

1. Lupu Nina    - 310 lei 
2. Ţîganovscaia Alexandra  - 310 lei 
3. Paşcan Maria    - 310 lei 
4. Paficova Iulia    - 310 lei 
5. Dehterioava Tina   - 310 lei 
6. Vădănescu Galina   - 310 lei 
7. Vădănescu Ion    - 310 lei 
8. Căldare Silvia    - 310 lei 
9. Melnic Eugenia   - 310 lei 
10. Covali Maria   - 310 lei 
11. Rudi Feodora   - 310 lei 
12. Vameş Silvia   - 310 lei 
13. Migdalovici Victor   - 310 lei 
14. Cojocari Olga   - 310 lei 
15. Perebicauţan Valentina  - 310 lei 
16. Cibotari Liubovi   - 310 lei 
17. Bezlatnîi Victor   - 310 lei 
18. Graur Raisa    - 310 lei 
19. Noviţchi Tudor   - 310 lei 
20. Noviţchi Eugenia   - 310 lei 
21. Sacara Sofia   - 310 lei 
22. Cotova Vera    - 310 lei 
23. Boldescu Maria   - 310 lei 
24. Dobrovolschi Nina   - 310 lei 
25. Todirean Veronica   - 310 lei 
26. Reznic Tamara   - 310 lei 
27. Slivinschi Lidia   - 310 lei 
28. Luău Galina   - 310 lei 
29. Şevciuc Eugen   - 310 lei 
30. Dorofeeva Elizaveta  - 310 lei 
31. Covalschi Iurie   - 310 lei 
32. Rudei Tatiana   - 390 lei 

 
 
 
Secretarul C/m Soroca    Marcel Buşan 
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