
Proiect de decizie:3

DECIZIA nr. din iunie 2021

3. Cu privire lo examinoreo Notificirii Cancelariei de Stat a Republicii

Moldova nr.1304/OTU-835 din 23.04.2O2L": Cu privire la modfficarea Si

corelarea bugetului local pentru anul 2021 ,,

Raportor, dna Natalia Mafteu[a, contabil gef ,

Avizarc: Comisia consultativa buget, economie, finanfe.

tn temeiut Notificlrii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OTU-835 din

23.04,2021,in conformitate cu alin.14 alin(2 ) a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din

Zg.l2.2006,,Privind Administratia Publicd LocalS" cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,

intru organiiweaeficienta a activi6tii subdiviziunilor din sistemul bugetar in conformitate cu

Legeapiiuitd finantelepublice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,cu

coirplectirile qi modificfuile ulterioare, dininformaliaprezentatd,avizttl comisiei de

specialitate, Consiliul local Dubdsarii Vechi,

DECIDE :

l.Se ia act de Notificareaprezentatd de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat

nr.t304/ oTU-835 d in 23.04 .2021

2.Se abrogl integralpct.2 alin (5) a deciziei nr.1.3 din 16.04.2021 :

se alocS suma de 27500Iei -salariu lucrdtorului BSS (biroul servicii social)

transfer c[tre AO ,,Concordia
3.Se abrog5 integral pct.2 alin (8) a decizie nr. 1.3 din 1 6.04.2021 :

se alocd suma de 2480 lei -salariu lucrdtorului BSS pentru luna ianuarie

( biroul servicii sociale) transferat c6tre AO ,,Concordia

4. Se abrogi integral pct.2 alin (1) din decizial.3 din 16.04.2021privind

alocarea a 5600 lei pentru 2 persoane cu titlul,,cetdlen de onoare ,, de la cod

eco 272600- ajutoare bdnegti

S.Responsabil de executarea deciziei se desemneazd

contabil gef

dna. Natalia Mafteula,

6.Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii qi

stat al actelor locale, responsabil dna Elena Barburas

Pregedintele qedinlei CL
Secretarul gedinlei CL

publicdrii in Registrul de



aorelatea local oentru

1. Denumirea autorului $in dupl caz, a participantilor la elaborarea proiec

Primdriu s.Dubasarii Vechi , contabil Eef Mafteuta Natalia,

2.Co.dt(t@reaproiectuluideactnormativqifinalitI{ileurmirite

Moldovanr.1304/oTU.835din23,04.2021,inconformitate

cu alin.14 alin (2 ) a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din28.12,2006 ,,Privind Administratia Publicl Local6" cu

modifichrile gi completdrile ulterioare, intru organizarea efrcient6 a activit[tii subdiviziunilor din sistemul bugetar in

conformitate cu Legea privind finanJele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 , cu complectdrile qi

modific6rile ulterioare, din informalia prezentatdde cdtre contabil qef

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei

na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului de decizie :

-abrogarea integr la pct.2 alin (5) a deciziei nr.1.3 din16.04.2021 :

e alocl suma de 275001ei -salariu lucr6torului BSS (biroul servicii social) transfer c6tre AO ,,Concordia

-Se abrogl integral pct.2 alin (8) a decizie nr. 1.3 din 16.04.2021 :

se alocd suma de 2480 lei -salariu lucr6torului BSS pentru luna ianuarie

( biroul servicii sociale) transferat cltre AO ,,Concordia
Se abrog[ integral pct.2 alin(l) din decizia 1.3 din 16.04.2021privind alocarea a 5600lei pentru 2 persoane

cu titlul,,cet[ten de onoare ,, de la cod eco 272600- aiutoare blnesti

5. Fundamentarea economico-financiarfl implementarea proiectului de decizie prevede cheltuieli

suplimentare, sursele financiare adaugbtoare prev6zute in bugetul local la ajutoare ban.$ti

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul se incorporeaz6'in conformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin.3 al Legii nr.397 /2003 privind

finantele publice locale, art, l4 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administralialublici.

7. Avizarea si consultarea public[ a proiectului

Conform art.32 al Legii nr. 10012017 cu privire la actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fost avizat de citre
primarul satului qi contabilul gef

in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239l2OO8, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe

pagina web a prim6riei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioard pentru avizare la comisiile de specialitate ale

consiliului local si spre aprobare in cadrul sedintei consiliului local,

8. Constatlrile expertizei anticoruptie
Expertizanu a fost efectuat6. Nu sunt prezen[i factori de risc ce ar determina aparilia riscurilor de coruptie.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate Nu este aplicabil

10. Constatlrile expertizei iuridice

Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legislafiei in vigoare gi respectarea normelor de tehnicd

legislativ[. Constatirile expertizei juridice fiind efectuate de cStre

subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.l0020l7 gi inaintat spre

avizare Comisiei consultative de specialitate a consiliului local.

11. Constatirile altor expertize Nu este aplicabil

NotE informativd la proiectul de decizie:

,,Cu privire la examinarea Notificlrii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.l304/OTU'835 din

z3.}A.zyztreferitor la decizia consiliului local nr.1.3 din 16.04.2021 ,,Ca privire la modificatea Si

anul 2021

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate spre avizare gi consiliului local

pentru examinare qi aprobare in qedinla.

De cdtre contabi qef N.Mafteut6


