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DEClZlEnr.3/5
din 23 iulie 2020

Cu privire la modfficarea
bugetului local pentru anul 2020

In conformitate cu art.4l-49 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.l0,
aft.ll8-126 din Codul Administrativ nr.11612018, Legea nr. 23912008 privind,firansparenfa in

procesul decizional, art. 14 al.2,lit.n al Legii R. Moldova privind Administra(ia putlica locald nr.

43612006, art.26, alin.l, lit. a); art.28 alin.2,lit. a) al Legii R. Moldova privind finan[ele publice, nr.

397 din l6 octombrie 2003, avizul comisiei consultative de specialitate in probleme economice,

bugetgi finanle,Consiliul comunei Ivancea D ECIDE:
l. Se accepti finan{area, din bugetul Primdriei comunei lvancea, a contribuliei, ?n valoare de

100 210 lei, la proiectul ,,Reparatia capitald a sdlii sportive in institulia public6 Gimnaziul

Ivancea"

2. Se modificd alocaliile precizate in bugetul local pe anul 2020 la instituliile comunei,

inclusiv:

a) se diminueazd partea cheltuieli in suma de 100 210 lei la cdminul cultural lvancea pentru

repara{ia capitalS ale cladirilor;
b) se suplimenteazdpartea cheltuieli in suma de 100 2f0 lei'pentru realizarea proiectului in

cadrul Programului Diaspora Acasi ReuEegte l+3 "reparalia capital6 a sdlii sportive in

institulia public[ gimnaziul lvancea".

3. Se suplimenteazd bugetul local pe anul 2020 la partea venituri Ei cheltuieli in suma de

149 000 lei pentru realizarca proiectului in cadrul Programului Diaspora Acasd Reuqegte 1+3

"Reparafia capitalS a sdlii sportive in institu]ia publici gimnaziul Ivancea".

4. Acoperirea cheltuielilor alocate in pct. 3 al prezentei decizii se considera din urm[toarele

SUTSC:

- Consiliul rational Orhei, in sumd de 79 000 lei;

- Grupul de iniliativd a baEtinagilor, in sumd de 60 000 lei;

- Operatorul ecomomic SRL Biobrichet Grup, in sumd de l0 000 lei.

5, Prez-enta decizie intr6 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor

locale qi poate fi atacatd Ia Judecatoria iin-termen de 30 de zile de la comunicare

6. Controlul executirii prezentei dec a primarului comunei Ivancea.

Preqedintele gedinlei Serghei $CHILINIUC
Semnat la data d€l_W"

Contrasemnat:

Secretar al Consi liului Nadejda COVALI



Consiliul local Ivancea

Comisia de specialitate in problemele economico-financiare, comer(

AYIZ $

din 23 iulie2020

la proiectul de decizie nr. 5 din 23 iulie 2020

in temeiul art. 22 al Legii nr. 436-xVI din 28 decembrie 2006 privind adminlstratia publicd
local6, cu modificdrile ulterioare, precum qi in conformitate cu pct,9 din Regulamentul privind
constituirea 9i funclionaea consiliului local Ivancea, aprobat prin decizia Consiliului local
Ivancea nr.5/1 din 15' 07.2011, Comisia de specialitate in problemele economico-financiare,
comerJ DECIDE:

Se recomandd Consiliului local Ivancea adoptarea proiectului de decizie nr. 5 din 23iulie 2020

cu privire la modificarea bugetului local pentru anul2020

Preqedintele comisiei: Grecu Ina

Secretarul comisiei: $chiliniuc Sergl

Membrii comisiei:

Zlatin Alexandru

Railean Natalia

verbilcaia valentina l/AL:k



NOTA INFORMATIVA
la proiectul deciziei

cu privire la modificarea bugeturui rocar pentru anur2020

l. Denumirea aulorului Si, (u.yd ro,
Primar Boris Ochi$or, contabil-$ef Cehovscaia Natalia,

3, De,s'crierea gradului dr rr*p@
nalionule cu legislalia Uniunii Europene;

cqre ou ca scop ormonizarea legislayiei

Nu este cazul

Nu este cazul

ConsIotdriIe expertizei juridice :
este cazul

I l. Constatdrile altor expertize;
Nu este cazul

7. Avizarea si consultareo puttiia
Proiectul dat este supus consultlrilor publice, fiind plasat pe pagina web a prim6riei comunei
Ivancea. la cornpartimentul "Transparenta", secfiunea "Consultiri publice ,,, 

,,proiecte de decizii
propLrse spre consultare cu publicul qi materialele aferente".
Proiectul de decizie se prezintd comisiilor.de specialitate pentru avizarepentru a sepropuneC_o-1si|iului_ ur. i, gedin{d.

8 
" 

ai; r.' t ii, i t;;-w i i ru on t i c, w t i e

10,

Nu

2, Conditiile ce ou impus rtob

I11::11],,0.^.1,j:i 
a fost.:l1b?lu, 

]1 ggnformitate cu art.r0, 118-126 din codul Administrativ alRepublicii Moldova nr.ll6 din 19.07.2018, art. 14 a:.2, lit.n al Legii R. Moldova privind

lj,I'[,'iTllltlT: l::TLll; 136 
-xvr din 28. t?.2096, ar1.26,ar. r rit."a); art.28 atin.z,rit. a) all& 7 din 16 octombrie 2003

4. 
.Principolele prevederi ale pi

Inlcsnirea realizarea proiectului in cadrul Programului Diaspora Acasd Reu;eqte l+3 ,'Reparatia

-.,pitatd a sg!i sportive in institutia pubricd gimnaziur Ivancea,,.

5. l.-u nda me ntare a e c on o mico-fiia* iaril
Implernentarea prezentului proiect va permite acumularea qi direclionarea surselor financiare
necesare, pentru efectuarea repearaliei in sala de sport din IP Ginrnaziul Ivancea

6. Modul de incorporare a arti
Nu este cazul

9. C' o n.s t a t d r i le e xpe rt i ze i de c o mprt ib ili t, t q
Nu este cazul

[)rirlar
Boris OCHfgOR


