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DECIZIE пr.615
din 13 septembrte2022

deciziei бi9 din 06.09.2021
,,Cu privire 1а repartizarea
Fondului Rutier репtru апul2027"

in temeiul ar1.14 alin (2) lit.n) din Legea privind administralia publicй localй
пr.436 - XVI din 28.|2.2006 , art,24,25,47,55 dtп Legea пr.181 din 25.0].2014,
1inAnd cont de рrечеdеrilе aft.20 din Legea пr.З97-ХV din 16.10.2003 privind
finanlele publice locale, Legea fondului rutier nr. 720-КII cu modificйrile qi

completёrile ulterioare, avAnd in чеdеrе avizele comisiilor consultative de
specialitate, Consiliul Sйtesc Vоrпiсепi :

DECIDE:

1. Se mоdifiсй decizia пr.619 din 06
sintagrnei ,,str. Constantin Balaur
,, Por{iunea de drum din str. Protoereul
mii lei"

septembrie 2021 prin inlocuirea
- 56.7 mii lei" сu sintagma
Mitrofor Gheorghe Gavrilip -56.7

Condiliile alocйrii mijloacelor fiпапсiаrе la сопstruс{iа, reparalia drumului
este contribulia locuitorilor de ре strada рrорusй.

Сопtrоlul asupra executйrii prevederilor prezentei decizii se pune iп sarcina
primarului dlui Vasile Тоfап.

Prezenta decizie iпtrй in vigoare la data includerii in Registrul de Stat а1

actelor locale.

Preqedintele qedinlei Anatolie Rascoala

2.

1

4.

contrasemneazd
secretarul consiliului
VОТАТ: рrо- 11 , contra

I]саtеriпа ARIlIP
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NОТД INFОRМАТIЧД

la proiectul de decizie Сu privire la modificarea decizie б/9 din 06.09.2021 ,, Ci privire la
rераrtizаrеа Fondului Rutier pentru 2021-u

1.Dепumirеа autorului qi, dupf, слz,, л participan{ilor la elaborarea proiectului
Contabilitatea primariei, primarul s.Vorniceni
2. Condi{iile се аu impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitй{ile urmйritе
Proiectul deciziei а fost elaborat in temeiul prevederilor art.|4 alin (2) lit.n) din Legea privind
administralia рuЬliсй 1осаlй пr.436 - XVI din 28. |2.2006 , ati.24,25, 4'7 ,55 din Legea пr.181 din
25,07 ,20|4, linAnd cont de prevederile art.20 din Legea пт.397-ХV din 16.10.2003 privind
finanlele publice locale, Legea fondului rutier nr. 720-ХПI cu modificйrile Ei complet5rile
ulterioare.
Finalitёlile urmйritе prin adoptarea actului respectiv constau in solutionarea problemei се }in de

reparalia drumului locale spre gunoigtea satului.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Principala рrечеdеrе а proiectului de decizie vor asigura solu{ionarea problemele de rераrаliе а

drumului spre gunoistea satului.
4. F'undamentarea economico-financiarб
Implementarea proiectului de decizie Cu privire la modificarea decizia 6/9 din 06.09.2021 ,, Cu
privire la repartizarea Fondului Rutier pentru 202|" va suporta cheltuieli din soldul materialelor
de construclie рrосurаtе din bugetul aprobat ре anul 2021.
5. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazбin sistemul actelor normative.
6. Avizarea qi consultarea publicй а proiectului
in baza celor expuse Ei in conformitate cu аrt. 32 din Legea nr.100 diп22 decembrie 2017 сu
privire la actele normative proiectul deciziei Cu privire la modificarea decizie 6/9 din 06.09.202|
" Cu privire 1а repartizarea Fondului Rutier pentru 202I", proiectul а fost ачizаt de сйtrе

contabilitatea primariei.
in scopul respectйrii prevederilor Legii пr.2З9 din 13 noiembrie 2013 privind transpaTen}a

procesului decizional, proiectul deciziei este plasat ре pagina web oficialй а рrimйriеi Vorniceni
(vorniceni.md) Ei facebook vorniceni.
7. Constatirile expertizei juridice
in temeiul arl. З7 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire 1а actele normative а 1bst

expus expertizei juridice. Proiectul deciziei este in concordan!й cu Legea nr.397 din 16 octombrie
2003 privind finanlele publice Ei responsabilitalii bugetar-fiscale пr.181 din 25 iulie 2014.
Structura Ei con}inutul actului corespund normelor de tehnici legislativй.
8.Constatirile expertizei anticorup{iei
in temeiul art. З5 din Legea nr.100 din22 decembrie 201'7 cuprivire la actele normative, ar1.28

alin(3) din Legea integritйlii 82125.05.2017, proiectul de decizie corespunde normelorjuridice qi

exclude orice element саrе ar favortza coruplia qi а fost elaborat in conformitate cu metodologii de

efectuare expertizei anticoruplie.
Proiectul deciziei se prezint5 comisiilor consultative de specialitate pentru avizare gi se propune
Consiliului local pentru examinare 9i adoptare in qedin}6.

!

contabil-sef ф Olga CEBOTARU


