NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie
Cu privire la modificarea bugetului local pentru
anul 2021 şi alocarea unor mijloace financiare
1.
Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Contabilitatea primăriei
2.
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei nominalizate a fost elaborat din necesitatea modificării bugetului orășenesc, ca
urmare a semnării contractului nr.6/4731 din 21.12.2020 cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului, Primăria or. Criuleni fiind declarată învingătoare prin aprobarea proiectului
nr.6294 ”Modernizarea serviciilor de salubrizare în or. Criuleni”, precum și pentru executarea
lucrărilor de reparație capitală a construcțiilor la grădinița ”Mesteacănul”.
Modificarea bugetului orășenesc este efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 397/2003
privind finanţele publice locale, art.14 alin.(1) și alin.(2) lit.n) al Legii nr.436/2006 privind
administraţia publică locală, Legii nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în suplinirea alocațiilor bugetare în
scopul asigurării semnării contractului cu operatorul economic (cîștigătorul licitației desfășurate) și
implementării activităților privind salubrizarea în localitățile administrate de primărie, precum și
asigurarea protecției copiilor în instituția preșcolară.
3.
Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principalele prevederi a proiectului de decizie ”Cu privire la modificarea bugetului local pentru
anul 2021 şi alocarea unor mijloace financiare” sunt:
- majorarea bugetului primăriei cu suma mijloacelor financiare contractate cu Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului;
- identificarea surselor financiare și alocarea mijloacelor bugetare pentru executarea lucrărilor de
reparație la grădinița ”Mesteacănul”.
4.
Fundamentarea economico-financiară
Proiectul deciziei ”Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 şi alocarea unor
mijloace financiare” prevede majorarea bugetului local la partea de venituri și cheltuieli cu 700000,0
lei - mijloace alocate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în urma aplicării
dosarului privind solicitarea investițiilor la Fondul Ecologic, alocarea mijloacelor bugetare din soldul
disponibil la data de 01.01.2021 în sumă 164488,0 lei pentru executarea lucrărilor de reparație capitală
a gardului și porții la grădinița ”Mesteacănul”.
5.
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative aprobate.
6.
Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
proiectul deciziei ”Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 şi alocarea unor mijloace
financiare”, proiectul a fost avizat de către Primarul orașului și Secretarul consiliului.
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul deciziei va fi plasatat pe pagina web oficială a Consiliului Orășenesc Criuleni
www.primariacriuleni.md.
7.
Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art.35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.28 alin.(3) din legea
integrității 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8.
Constatările expertizei juridice
În temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei juridice
de către Secretarul consiliului. Prevederile proiectului deciziei sunt în concordanță cu Legea

nr.397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune
Consiliului local pentru examinare și adoptare în ședință.
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