
Proiect

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

Decizie

пr din

"Cu pTivire la modificarea bugetului Taional ре anul 2021 "

Consiliul Raional SoToca intrunit in qedin{a оrdiпаrП din data de l2august2O2l;

Avind in vedere: Expunerea de motive din Nota informativi la proiectul deciziei prezentatД

de Direc{ia Fiпап!е пr. _din 202| ,

- Raportul de expertizё juridici rг._din_ 2021;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget, finan}e 9i administTaTea patrimoniului.
tп temeiul:

Art. 61 din Legea пт.l8t/2014 finanlelor publice 9i responsabilitilii bugetar-fiscale;

Art. 3 Ei 28 al Legii rtr.З9'l l 200З privind finantele publice locale cu modificёrile Ei

completбrile ulteTioaTe;

Art. 4З (1) Ь), 81 (l) al Legii пr.4Зб / 2006 pгivind administralia publicё

modificйrile qi completirile ulterioare, Legea bugetului de stat pentru апч1

258 l2020.

localй cu
2021 rt.

- Avind in vedere Decizia Consiliului Raional nT. 6/11 din 17 decembrie 2020 cu privire
la аргоЬаrеа bugetului raional pentru anul 2021 inadoua lесfurй

DECIDE:

1. Se аlосб din soldul mijloacelor bёneqti, constituite in urma executlrii bugetului raional

ре anul 2020, dupё cum чrmеаzб:

1 .1 . IMSP Centrului de sdnйtate s. Visoca - \2'7 ,2 mi| lei inclusiv:

- 70,0 mii lei pentru rераrа}iа faladei sediului clйdirii din s. Oclanda conform devizului

de cheltuieli;
- 5'l ,2 mii lei pentru rераrаliа sistemului de canalizaTe din sediul clйdirii s.DЁrcduti;

1.2. IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari - 14,1 mii lei penau рrосчrаrеа unei instalalii

de аеr condilionat in seclia de patomorfologie;

1,з. IMSP Centrului de sanatate s. Rudi - 55,0 mii lei inclusiv:

- 30,0 mii Iei pentru аmепаjаrеа blocului sanitar din cadrul instituliei;

- 25,0 mii lei - ртосurаrеа tшчi cazan electric репtru incйlzire autonoma;

1.4. IP ТаЬёrа de odihnй pentru copii La Dumbrava _ 830,0 mii lei pentru repaтalia capitali а

unitйlii sanitare;

1.5. рrimiгiа Redi-CereEnova1 _ 50,0 mii lei pentru finisarea lucrlrilor de construclie а

stadionului;



)

з

1.6. Рrimiriа CosДu{i - 100,0 mii lei репtrч constructia apeductului din satul Iorjnila;

1.7. драrаtului pregedintelui - 19,4 mii lei pentru servicii de laborator electric la Casa SocialД;

IMSP Spitalul Raional Sоrоса д.Рrisасшi se permite redireclionarea sumei de 72,3 mii lei

dupё cum чrmемё:
- 12,2 mii,lei pentru repaTalia capitaltr а acoperigului Ыосчlчi alimentar;

- 60,3 mii lei pentru pregatirea casangeriilor de sezonul тесе;

Se modificД :

3.1. Decizia пr. 2/41 din 22 aprilie 202l ,,Cu privire la modificarea bugetului raional ре

апчl 2021" la punctul 3,3 se substitue sintagma "Centrului de medicind legalД " cu
sintagma "IMSP Spitalul Raional Sоrоса А.Рrisасаri"

З.2. Decizia пr. 2/41 din 22 ap1,|ie 202l ,,Сч privire la modificarea bugetului raional ре

апul 202l" la punctul 3.2 se substitue sintagma "Finalizarea lчсrЁrilоr de construclie la

gradinila de copii din s.visoca " cu sintagma "ргосurаrеа mobilierului,accesoriilor 9i

terenurilor de jоасё pentru grёdiпilД"

Decizia пт, 6/1 1 din 17 decembrie 2020 ,,Cu privire la арrоЬшеа bugetului raional репtrч

anul 202l in lесtша а doua" se mоdifiсё ýi se completeazй dupi cum чrmеаzб :

5.1. Апеха nT.l se substituie cu апеха la prezenta decizie;

5.2, Апеха пr.2 se substituie cu апеха la prezenta decizie;

5.3. Anexa ш.3 se substituie cu апеха la рrеzепв decizie.

6. Рrеzепи decizie se aduce la cunoýtinla рriп publicarea in Registrul de SИt а| Actelor Locale

ýi tot odata se comunicб ргiп transmiterea copiilor

Preqedintelui Raionului Sогоса;

Direcliei Finanle а Consiliului Raional Sоrоса;

Elaborat: /t*l. C."ru, ýef al Direcliei Fiлап}е Soroca afr/"'
Veaceslav Rusnac, Pregedinte al raionului Sоrоса

Svetlana Pёunescu,Vicepreqedinte al rаiопчlчi

Bordimru Alla VicepreEedinte al raionului

Tanase Iurie VicepreEedinte al raionului

Coordonat :

5

Avizat steta zabrian, sесrеtаr al consiliului Raional
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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECTIA FINANTE

Nг. 26 din 23 iulie 2021

Nota informativa

la proiectul de decizie "Cu privire la modiГrcarea bugetului raional ре anul 2021 "

рrоiесtчl dat de decizie а fost elaborat de citre Direc{ia Finan{e а consiliului rаiопаl

Sоrоса in baza dеmеrsцrilоr parvenite de la :

l . IMSP Centrului de sёпйиtе s. Visoca
- demersul nr.73 din 1З.О'1,2О2l _ 70,0 mii lei pentru reparatia faladei sediului clДdirii din

s. Oclanda сопfоrm devizului de cheltuieli;
_ demersul nT.59 din 01.06.2О2| - 5'1,2 mii lei pentru rераrаliа sistemului de canalizare din

sediul clidirii s.DёrсДuli;

2. IMSP Spitalul Raional Soroca Д.Рrisасаri, demersul пr.347 din 09.0,7.2021 - 14,1 mii lei

репtrч рrосшаrеа unei instalalii de аеr condilionat in Sec{ia de patomorfologie in baza

demersului instituliei Ei а solicitirii medicului саrе activeazi iп acesta seclie;

з. IMSP Сепtrчlчi de sДntrtate s. Rudi
- demersul rг.4l din 0з.06.2021 - 30,0 mii lei pentru amenajarea blocului sanitar din

cadrul instituliei cu scopul asiguTйrii чпоr condilii decente de muпсй а personalului

medical сопfоrm devizului de cheltuieli;
- demersul nT. 47 din 05.07.2021 - 25,0 mii lei pentru рrосчrаrеа 9i instalarea unui cazan

еlесtriс pentru inc5lzire autonomi;

4. IP ТаЬйrа de оdihпб pentru copii La Dumbrava - 830,0 mii lei pentru reparalia capitala а

uniйlii sanitare сопfоrm devizului de chettuieli nr,20106-2021 din 05.07.2021 qi а raportului

de expertiztr tеhпiсД.

5. Рrimiriа Rеd!Сеrеqпочё1 in baza demersului пr.OЗ-22l125 din 18.0б.2021 - 50,0 mii lei

pentru fiпisаrеа lчсririlоr de constructie а Stadionului.

6. Primfia Costruti in baza demersului рrimёriеi пr.02/|-З'l l|24 din 21.05.202l qi а locuitorilor

satului Iorjnila - 100,0 mii lei pentru construc{ia apeductului din satul Iorjni{a,

7. Дparatului pre9edintelui, solicitarea cu nT.i03-01/36 din 07.07.202l - l9,4 mii lei pentru

servicii de lаьоrаtоr electric la casa sociali.

8. IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari se propune redirectionarea sumei de 72,3 mii lei

care S-a format са economie in urmа petrecerii pTocedurilor de achizilii publice сопfоrm

Иbelului:



Decizia
C/R nr.

Destina{ia аlосёrilоr
Suma
alocati
(mii lei)

sчmа efectiv
ехесчий
(mii lei)

Economia
(mii lei)

1
procuTarea чпеi
ambulante

450,00 4з6"70 +1з,з0

2 Nr.2/4l din
22.04.2021

Instalarea retelei de
apTovizionaTe cu
oxigen

зз5,60 +56,60

J Nr.3/8 din
13.05.202l

Reparalia capital а
acopTegului unde
sunt amplasate
fаrmасiа Ei seclia de
statisticй mеdiса[ё

127,70 125,30 +2,40

TotaI +'72,З

Astfel economiile Ibrmate urmeмa а fi redistribuite сопfогm demersului пr.З60 din 14.0'l ,202l:

- 12,2 mii lei pentru rераrаliа capitalё а acoperigului blocului alimentar сопfоrm devizului

de cheltuieli;
- 60,З mii lei pentru pregatirea саsапgеriilоr de sezonul rece al anului;

La Decizia пт. 2/4l din 22 aprilie 202l ,,Сu рriчirе la mоdifiсшеа bugetului гаiопаl ре anul

2О21" |а punctul 3.З se рrорчпе substituirea sintagmei "Centrului de medicinД legalД " cu
sintagma '.IMSP Spitalul Raional SoToca A.Prisacari" din motiv сi Сепtrчl de medicini legal5

nu opereaza tranzac|ii financiale.

La Decizia rrr. 2/4l din 22 arлilie 2021 ,,Сч рriчirе la modificaTea bugetului raional ре anul

2021'' |apunctul 3.2 se рrорuпе substituirea sinИgmei "Finalizarea luсrйrilоr de construclie la

grбdinila de copii din s.Visoca " cu sintagma "Рrосчтаrеа mobilierului,accesoriilor 9i terenurilor

dejoacй репtrч grldinili" сопfоrm demersului рrimёriеi пr.02l1-14-503 din26.07.2021.

Principalele prevederi ale proiectului qi eviden|ierea elementelor поi: alocarea mijloacelor

Гtпапсiаrе se va efectua din soldul mijloacelor bбne;ti, constituite in urmа executЁTii bugetului

raional ре anul 2020.

Fчпdаmепtаrеа economico-financiarii: Implementmea ploiectului de decizie cu priviTe la

аlосаrеа mijloacelor financiare, рrеSuрrше alocarea mijloacelor financiare in limita bugetului

raional aprobat репtrч апчl 2021 .

Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare. proiectul de decizie а fost

elaborat iП corespundere cu Legea finan}elor publice Ei responsabilitё}ii bugetar-fiscale (nr,18l

din 25.07.20l4), Legea privind administTalia publicё localй (nT.436-XVI din 28.12.2006), Legea

privind finantele publice locale (пr.397-ХV din 16 octombrie 2003),

дчizаrеа qi consultarea pubtici а proiectului : iп scopul respectarii prevederii Legii пт.

239 din 13.11.2008 privind tTansparenla iп procesul decisional 9i Legii пт. 100din

22,12.201'7 cu privire la actele normative, anunlul cu privire la inilierea еlаЬоrdri

proiectului deciziei , апчпful cu рriчirе la consultдri publice inclusive ýi proiectul de

decizie сч toate explicaliile de rigoare au fost plasate ре pagina oficiali а consiliului

rational Soroca.Proiectul de decizie se prezintб comisiilor de specialitate pentru avizare,

pentru а Se рrорчпо la gedinta Consiliului raional sрrе examinare qi adoptare in ýedintё.

constatirile expeЁizei juridice : Рrоiесtчl de decizie ате Taportul pozitiv de ехреrtiй

juridica .

/rtlrie Сrеtч аЙLýеГ Direcliei fiпап(е
/

Nr.d/о

Nr.6/1 din
11.|2.2020

2,79,00


