PROIECT
D E CI Z I E nr. 2/8
din 23 martie 2021

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor cu plata
prestate de Primaria or. Criuleni

In conformitate

cu prevederile:
- art. 4 si art.6 alin. 2) din Legea nr.397/2003 Cu privire lafinantele publice locale;
- art. 14 alin.2), lit. ( q,) din Legea nr.436/2006 Privind administratia publicii locald;

- Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale institutiilor pub/ice
finantate de la bugetul Primariei Criuleni aprobat prin Decizia Consiliui orasenesc
Criuleni nr. 5/2 din 02.07.2013,
Consiliul orasenesc Criuleni

DECIDE:
1. Se aproba ~i se pune in aplicare Nomenclatorul serviciilor cu plata prestate de Primaria or.
Criuleni conform urmatoarelor:
Nr.
d/o
1
2
3

4
5

Denumirea serviciului

Plata lei/ora

inchirierea Salii de festivitati a Scolii de Arte Criuleni
inchirierea Salii de dansuri a Scolii de Arte Criuleni
inchirierea Salii de festivitati a Caminului Cultural
Ohrincea

200,00 lei/ora

inchirierea Salii de festivitati a Bibliotecii Pub lice
Orasenesti "Tamara Isac"
inchirierea Salii de sedinte a Primarie or. Criuleni

25,00 lei/ora
150,00 lei/ora
100,00 lei/ora
50,00 lei/ora

2. Primaria or. Criuleni va acorda servicii contra plata persoanelor fizice si juridice conform
solicitarii, prin incheierea unui contract de prestari servicii.
3. Controlul Indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului or. Criuleni.
4. Prezenta decizie se aduce la cunostinta directorilor institutiilor vizate si intra in vigoare la
data publicarii in Registrul de stat al actelor locale.
·
S. Prezenta decizie poate fi contestata la Judecatoria Criuleni (sediul central) cu sediul in or.
Criuleni, str. 31 August, nr.108, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit
prevederilor Codului administrativ al Republic ii Moldova nr.116/2018.

Presedintele sedintei
Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

NOTA

INFORMATIVA

la proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor cu platii

prestate de Primiiria or. Criuleni
1. Denumirea autorului si, dopa caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Poponet Sergiu, Viceprimarul or. Criuleni.

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i finalitatile urmarite
Proiectul deciziei este elaborat in conformitate cu prevederile art. 4 si art.6 alin. (2) al Legii nr.397
din 16.10.2003 Cu privire la finantele publice locale" si a art. 14 alin.2 lit. ( q,) din Legea RM nr.436XVI din 28.12.2006 Privind administratia publica locala, si cu Regulamentul cu privire la gestionarea
mijloacelor speciale ale institutiilor publice finantate de la bugetul Primariei Criuleni aprobat prin
Decizia Consiliui orasenesc Criuleni nr. 512 din 02.07.2013~
Prin adoptarea actului respectiv se urmareste asigurarea partii de venit la mijloacele speciale a
bugetului primariei ~i nu ultimul rind respectarea cadrului legal de catre institutiile subordonate
primariei, inclusiv si Primaria or. Criuleni privind stabilirea platii pentru prestarea serviciilor de
arendare a salilor respective tuturor persoanelor juridice si fizice conform solicitarii scrise ~i
inregistrate in cancelaria primariei. Preturile sunt stabilite in cuantum fix reiesind din rationamentul
calitate-pret, comoditate si pot fi aprobate/modificate/anulate doar prin Decizia Consiliului orasenesc
Criuleni.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene
Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie este de a stabili cotele concrete pentru prestarea
serviciilor de calitate tuturor solicitantilor conform cererii depuse.

5. Fundamentarea economico-financiara
Implementarea proiectului de decizie nu necesita cheltuieli, doar se va acumula mijloace financiare in
contul special al primariei.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incadreaza in sistemul actelor normative si nu necesita abrogarea altor decizii.

7. Avizarea ~i consultarea publics a proiectului
In baza celor expuse si in conformitate cu art. 32 din Legea 100/2017 din 22.12.2017 cu privire la
actele normative, proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor cu plata
prestate de Primaria or.Criuleni" este avizat de catre secretarul Consiliului or. Criuleni.
in scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239/2008 din 13.11.2008 privind transparenta procesului
decizional, proiectul deciziei este plasat pe panoul informativ al Primariei, pagma web
http://primariacriuleni.md.

8. Constatarile expertizei anticoruptie
In temeiul art. 35 din Legea 100/2017 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art. 28 din Lega
integritatii nr. 822 din 25.05.2017, proiectul Deciziei exclude orice element care ar favoriza coruptia.

9. Constatarile expertizei de comnatibilitate
Nu este aplicabil.

10. Constatarile expertizei juridice

In temeiul

art. 37 din Legea 100/2017 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul de
deciziei a fost supus expertizei juridice de catre secretarul consililui or. Criuleni, structura si
continutul actului corespunde normelor de tehnica ligislativa si normelor legale indicate la pnc. 2.

11. Constatarile altor expertize
Nu este aplicabil.
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Viceprimarul or. Criuleni
~~

Poponet Sergiu

