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            Proiect 

DECIZIE nr.________ 
din “____” _____________ 2020 

 
 
Cu privire la alocarea surselor financiare din  
fondul de rezervă dlui Petre Popa. 
 
 
 
 În baza demersului dlui Petre Popa privind susţinerea financiară pentru 
implementarea proiectului de scriere şi prezentare a unei piese muzicale dedicate 
oraşului Soroca, în temeiul Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 
22.XII.2017, art. 14 (3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 
din 28.12.2006, art. 18 al Legii privind FPL nr. 397-XV din 16.10.2003 cu 
modificările ulterioare, şi prevederile p. 5 e) din Regulamentul privind constituirea 
fondului de rezervă al Consiliului municipal şi utilizarea mijloacelor acestuia, 
aprobat prin decizia Consiliului municipal nr. 38/12 din 29.03.2019, Consiliul 
municipal DECIDE: 
 
 1. Se alocă din fondul de rezervă 5000 lei dlui Petre Popa, pentru 
acoperirea parţială a cheltuielilor pentru implementarea proiectului de scriere şi 
prezentare a unei piese muzicale dedicate oraşului Soroca. 

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:  
____________ A. 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 dlui Petre Popa” 
 
 

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: 
Solicitarea de suport  financiar parvenit de la un grup de creaţie (coordonatorul 
proiectului dl Petre Popa) a unei piese ce urmează a fi înregistrată care va contribui la 
promovarea imaginii mun. Soroca. 
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 
Susţinerea  financiară pentru înregistrarea unei piese muzicale dedicate mun. Soroca. 
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 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, 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 
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