OIECT DE DECTZIE I{R. 9i6
din 20 decembrie?Dl9
Cu privire la aprobar
prestarea serviciilor c
pentru anul Z{20.

ir. corespundefe cu
nr.436-XVI din 28.12.
avind in vedere aviz
Economie, Irinanle gi B

5(itor pentru

ti

popula{iei

4(2) ,,a $i r1" al L,egii privind administralia publicd locald
, afi.S pctt. a Legea pr:ivind finan{ele publice locairl ,
zitiv ai comisiei consultative de specialita.te Penr[ru
consiliul gomunal Rdzeni,
I

DE,CIDE

:

1.

Se aprobd urmd
pentru anul 202p:

pentru inregistlarea
pentru eliberarea bc
pentru eliberarlea di
pentru oficierea
pentru inregistrarea
pentru eliberarea ce
pentru eiiberarea not
eliberareapldculelor
- participarea la licit
publica - 600 lei pentru
- participarea la licitatii
2. Veniturile din
incaseuzd. la venituri.
cheltuieli cod eco 336
uz gospoddresc" in cad
3. Responsabifitatea
piatd populatiei, se pu
conturile bancare c
4. Controlul indepl
conrunei Dl Ion Cre{u.

-

Secretar

le plali pentru prestarea serviciilor cu piatd populafiei,
isticilor - 50 lei;
hidarea gospoddriilor fbrdneqti -- 10 lei;
ului de calbul - 50 lei;
vd" a copiei deciziilor consiliu]ui local - 50 lei:
:6rii cdsdtoriilor - 100 lei;
oriilor cu i'eqire inafara sediului Prirndriei - 500lei;
lor de reahzat'e a produc{iei aglicole 50 iei;
rilor privinil inilierea activttd\ilor de comer! - 100 lei;
cdrule *140 lei ;
e expuse pentnr arenda si vinzarea bunurilor proplictatc
anele ftzice gi 1200 iei pentru persoane juridice;
blice prin achizitiile publice -- 200 1ei;
locale de prestare a serviciilor cdtre populalie, se
I42 3 10" Incasdri de ia prestarea servicii cu platd" qi la
"Procurarea rechrzitelor de birou. materiale qi obiecte de
paratului Administrativ.
uldrii plalilor locale pentru prestarea serviciilor
seama secretarului comunei. care le va depune pe
toare, in termenii prevdzu{i de legisla}ia curentd,
i prevederllor prezentei decizii, iJ va asigura prirnar:u1

M,/
nl

I

"i.\lna uorta

I{OTA

RMATTVA

La proiectul deciziei"

ivire la aplobarea plalilor pentru prestarea serviciilor cu

pIat6, popula{iei pent

ul 2020".

1.

Condifiile ce au im

Proiectul deciziei"Cu
platd populaliei
art.l4lit. "a Ei n" a
28.12.2006, arL.5pct.4
16.10.2003, in scopul
Il.Principalele preved
La elaborarea proi
prestarea serviciilor cu
prevederile art. 6 lit ,,
22.12.2017 ,,Cu privi
25 .0 5 .20 77,,Integrttd\i'

III. l'undamentarea
Lnplernentarea

mic-financiari
lui proiect nu va necesita cheltr,rieli suplimentare.

IV. Impactul proiectu
Proiectul ya avea
Primdriei" care vor fi i
obiecte de uz so

Colsultarea publici a
In scopul respectdr
in procesul decisiona

www.razeni.md

laborarea proiectului qi finaliit5{ile urrnirite
la aprobarea pldlilor pentru prestarea serviciilor cu
ul 2020" a fost elaborat in conformitate cu nrevederiler
ivind administra{ia publiS locald Nr.436.XVI din
ii privind finanfele publice locaqle" nr.397 din
rdrii pdrlii de venit a bugetului comunal Rdzeni.
le proiectuLlui gi eviden{ierea elementelor noi
i de decizie "Cu privire la aprobarea p161i1or pentru
populaliei pentru anul 2019", s-a {inut cont de
. 35 alin. 4 gi at't 3l alin" 6 ale l-egii Nr.100 <lin
actele nonnative". afi. 28 alin. 3 al l-.esii Nr.B2 <1in

la

publice.
Proiectul de decizie
cu platd populaliei
specialitate pentru avi

impact semnificativ la ma.jorarea pdrfii de veniturji a
la procurarea rechizitelor de birou, materiale gi
in cadrul Aparatului Administrativ.
iectului
vederilor Lesii 239 drn 13.11.2008 privind transparenla
iectul a fost plasat pe pagina WEV a Primdriei
iul Transparen{a decizionalilo sec{iunea consultiiri
privire

la aprobarea pl51i1or pentru prestarea

serviciilor
prezintir
anul 2019", se
comisjilor consultativc de
qi se inainteazd, consiliului comunal pentru examinare gi

aprobare.
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