
Proiect 

D E C I Z I E 

 

Nr.____ din _______________2020 

 

"Privind modificarea unor decizii  a consiliului orășenesc Rezina  " 

 

În baza art. 14 alin (1) din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală. art. 70 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la 

actele normative, consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina,  

 

Decide: 

1. Se modifică decizia consiliului or. Rezina nr. 2/1 din 09 aprilie 2021  "Cu privire la 

modificarea bugetului orașului pentru anul 2021", după cum urmează:  

- punctul 2 se exclude;  

- la punctul 3 în loc de "Din contul prevalării veniturilor asupra cheltuielilor se 

alocă pentru:" se indică " Din contul încasării repartizării către acționari a activelor 

nete în rezultatul reducerii capitalului social prin micșorarea valorii nominale a 

acțiunilor emise se alocă suma de 4208890 lei  pentru:"; 

 

2. Se modifică decizia consiliului or. Rezina nr. 5/3 din 26 mai 2021  "Cu privire la 

modificarea bugetului orașului pentru anul 2021", după cum urmează:  

- punctul 1 se exclude;  

- la punctul 2 în loc de "Din contul prevalării veniturilor asupra cheltuielilor se 

alocă pentru:" se indică " Din contul încasării repartizării către acționari a activelor 

nete în rezultatul reducerii capitalului social prin micșorarea valorii nominale a 

acțiunilor emise se alocă suma de 491000 lei pentru:"; 

 

 

 

 

 

 

vizat 

Secretarul consiliului orăşenesc                   ________________________   L. Răileanu 

 

Contrasemnat 

Contabil-şef                                                 ________________________   T. Slivinskaya 

 

Specialist principal                                      _________________________ A. Morari 

 

Coordonat : 

Primarul or.Rezina                                      ________________________   S. Tatarov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia consiliului orășenesc 

nr.              din                                2021 

 

Privind modificarea unor decizii  a consiliului orășenesc Rezina  " 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Contabil-şef  T. Slivinskaya, Specialist principal Ala Morari 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Se propune modificarea unor decizii întru repartizarea corectă a sursei de venit. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

Aprobarea modificărilor în actele financiare conform clasificației ECO . 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

În baza art. 14 alin (1) din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală. art. 70 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei  

 

 

Contabil-şef                                                 ________________________   T. Slivinskaya 

 

Specialist principal                                      _________________________ A. Morari 

 

 

 

 


