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EXAMINAT

in caru.l imposibilitdlii

pregedintelui

:

bugetului comunei Rizeni, aprobat pe anul 2020.
itica, contabil - $ef al Prim[riei R6zeni. tra - 0, abfineri - 0.

Cu privire

Ia corelarea bugetului comunei
pe anul 2020.

Rizeni, aprobat
Raportorul Dna Ta
bugetul Primdriei
transferului primit cu
nivelul I" , gi in
Cdminului Cultural "I
200.0 mii lei, conform
2020 privind transferuri
constituie suma totala
consiliului comunal nr
aprobat pe anul 2020".

itica - contabil - $ef a primiriei, a informat faptul, cd
pentru anul2020 se majoreazd. cu 200.0 mii lei, in urma
nalie speciald intre bugetul de stat si bugetul local de
la cheltuieli pentru reparalia capitald, a scenei din incinta
:ulet", cod eco 311 120"Reparalia capitald a clddirilor,, cu
i bugetului de stat aprobat cdtre bugetur locai pentru anul
imite intre bugetul de stat qi bugetere locale de nivelul I
0739.7mii lei. A propus spre aprobare proiectul deciziei
' cu privire la corelarea bugeturui comunei R6zeni,

AU LUAT

CUVI

1. Preda

Valenrti
Cdminului Cultural ,,I
cd suprafala schenei e

Paralel, consilierul
reparalia unui metnr
constituie aproximativ
proiectelor de decizri
corectS, iar toatd infi
publicS. A propus
privire la corelarea
ca rczultatele achi:zi
consilierilor locali.
2. Cerbuqca Vasile
aL

2.I.

La

neprezentarea
propusd pentru a fi
se prevede, ca proi
calcule estimative, fapt

2.2. La faptul , cd
local Rdzeni raionul Ia
darea de seamd a Dlu.i
dispuse spre executa
executarea strictd a pre
3. Valeriu Sainsus
necesitate de exami
cheltuieli, nu poate fi di
4. Ion Crefu, prim
singurd chestiune pe

anul2020la suma

de

Cdminului Cultural
de cheltuieli, care a fost
5. Serghei Muntean
comunein Beregoi Vasi
cheltuieli preliminar gi
corespunzdtoare pentru
sa prezintS devizul de
favorabil deviz.
La momentul dat. in
in scopul deruldrii nor

consilier local, s-a interest ce suprafald ocupd scena
cu_l9tr'], Ia care primarul comunei Dl Ion Cre{u
a informat,
50,4 m2

iat,

cd

preamdritd suma se revine pentru
t de scend la Cdminul Cultural ,olon Incule1,,, care
lei. A mai menfionat, c6 dezbaterile pe marginea
constructive, iar in urma dezbaterilor se adoptd o decizie
a pentru consilierii locali urmeazd a fr accesibild si
erilor locali, aprobarea proiectului de decizie 111,, cu
lui comunei Rdzeni, aprobat pe anul 2020,,, cu condi{ia
r publice la capitolul dal, sd fie aduse Ia cunogtinla
pare carn

nsilier, a atras aten\ia la urmdtoarele :
izului de cheltuieli consilierilor pe suma de 2000001ei,
bugetui aprobat pentru anul2020, deoarece in Resulament
decizii sd fie insolite gi de devize de cheltuieli gi alte
la qedinlele anterioare nu prea se respecta;
amentul privind constituirea qi funclionarea consiliului
ni, prevede ca gedinlele consiliului local vor incepe cu
referitor la executarea deciziilor anterio are aare uu fort
td de intrebdri qi rdspunsuri de clarificare,,, a cerut
lor Regulamentului menfionat.
rgedintele gedin{ei, a chemat consilierii la calm, dupd
pozitrii caietul de sarcini prezentat, intrucat devizul de
3at, in scopul deruldrii normale a procesului de achizitrie.
I comunei, a explicat c6, este o qedin{d de urgen{d cu o
de zi, se solicitd doar corelarea bugetului aprobat-pentru
l, alocata cu destinalie speciald pentru repara\ia scenei
ule!", nu are nimic comun cu caietul de sarcini ii devizul
cmit de seclia construc{ii Ialoveni.
specialist in economie, Eugeniu Guriu viceprimarul
consilier local, au explicat, c6 acum existd un deviz de
I de sarcini - inbaza cilruia va fi inaintat setul de acte
dura de achizi[iipublice, ca apoi fiecare agent in oferta
ieli. Grupul de lucru pentru achizilii va accepta cel mai
a cu pnvre la devizul de cheltuieli, nu poate
procesului de achizilie.

fi

divulgatd,

6. Bivol AIa

-

Cdminului Cultural

.

urgentd, intrucdt
persoanelor ce partic
aprobarea proiectului

in corespundere
Nr.435-XVI din 28,12
din 16.10.2003, Leg
anexaT.

Conform Legii
privind transferurile
constituie suma totala
consultative de speci
Rdzeni

Y, & menfionat, cd
InculeJ" qi a confirmat
pericol pentru viala pi
la rnbsurile culturale
LZL9

activeazd in unul din ansamblurile
faptul, cd scena necesitd repara{ie
sdndtatea lucrdtorilor din culturd qi
ale satului. A propus consilierilor

LnArntat.

.14(2) lit.(n) al Legii privind administra{ia publicd locald
, Legea cu privire la finantele publice locale nr.397_Xy
getului de stat pe anul 2020 nr.l72 din 19 decembrie 2019,

:tului de stat aprobat cdtre bugetul locar pentru anul 2020
ite intre bugetul de stat Ei bugetele rocare de nivelul I
r0739.7mii lei. Avdnd in vedre avizul pozitziv al comisiei
Pentru Economie, Finante qi Buget,consiliul comunal

DECIDE:

1. Se majoreazd
I9lzzj"Transferuri
bugetele locaie de nive
a scenei din incinta
capitall, a clddirilor" r;
ORG2 /05201/Cimin
F1F3 10820/Servicii
P3 100234/Activitatea
2. Responsabil de
Eef al Primdriei Rdzen
3. Controlul indepli
Dl Ion Crefu, primaru
AU VOTAT : Pro - 1.

etul primdriei comunei Rdzeni la venituri, cod eco
e primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat si
' cu 200.0 mii lei , gi la cheltuieli pentru repara\ia capitald
inului Cultural "Ion Inculet", cod eco 311l20,,Repara!ia
0 mii lei.
ultural o,Ion fncule(t'
meniul culturii

r

de culturi.
tarca prezentei decizii se desemneazd" contabilul
Titica Tatiana.
prevederilor prezentei decizii
va asisura
unei Rdzeni.

il

ntra

- 0, ab{ineri - 0.
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Ion, primarul comunei
atiana, contabil
Serghe, jurist

- $ef

iu, viceprimarul comunei

Nina Borta
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AV IZ
La proiectul de dec
aprohat

pe anul

l. Comisia Pentru
6oCu

privire la cotreli

f o7'*i

Proiectul de decizie
2020", se propune
comunal Rdzeni din

Preqedintele comisiei
Finanle gi Buget

'6Cu privire

la corelarea bugetului

al

comunei Rizeni.

nomie, Finan{e gi buget a examinat prezentul de decizie
lui comunei Rdzeni ,aprobat pe anul 2020".,gi-l avizeazd
privire la corelarea bugeftrlui comunei R6zeni, aprobat pe
anul
aminare in cadrul gedinlei extraordinard. aConsiliului
ianuarie 2020

Vasile Beresoi

