Republica Moldova

Pecny6;rurca Mo.rrgona

Municipiul Chisinau

Myuzqznnfi Kzruuuey

Consiliul oragului Durleqti

fopo4cnofi Coser lypneurrl

DECIZIE nr.6.1
din 10.05.2017
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul Fondului de rezervi

in scopul suslinerii materiale a veteranilor gi participan{ilor la cel de-al
II - Iea rdzboi mondial, participanfilor la luptele pentru integritatea {5rii din
Transnistria, participanfilor la acfiunile militare din Afganistan gi a
participanfilor la inliturarea avariei nucleare in urma catastrofei de Ia
Centrala Atomoelectrici din Cernobilr So introduc modificiri la buget in
conformitate cu art.27 (2) 27 (3) din Legea finanlelor publice locale gi
responsabilitefli bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, din 01 .01.2015, in temeiul
art.I4 (2) lit.n) qi art.lg (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din
28.12.2006 ,,Privind Administralia publicd LocaId", Decizia Consiliului oragului
Durleqti nr.1 1.1 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului oragului
Durleqti, in lectura II pentru anul 2017", anexa nr.7, Consiliul oragului Durleqti,

DECIDE:

l.Se permite

alocarca mijloacelor financiare din contul Fondului de rezew6,
al Primdriei or.Durleqti, in sumd totald de 87 000,00 lei, cu scopul acorddrii
ajutoarelor materiale conform procesului verbal nr. 2 din 26.04.2017 al gedinlei
grupului de lucru pentru acordarea ajutoarelor materiale din contul fondului de
rezewd al primdriei oragului Durleqti.
Procesul verbal al grupului de lucru este parte integrantd aprezentei decizii.
2.Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durleqti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3.Primarul oragului Durleqti va asigura controlul executirii prezentei
decizii.

Preqedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

italie Pavlov
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DECIZIE nr. 6.2.r
din 10.05.2017
Cu privire la rectificarea bugetului oragului Durlegti pe anul 2017

in scopul asigurdrii suportului financiar la acoperirea cheltuielilor pentru

tepanlta capitald,

a Gimnaziului Durleqti, in

scopul gestiondrii eficiente

a

mijloacelor financiare preconizate in bugetul oragului Durlegti pe anul 2017, aprobat
prin decizia Consiliului local Durleqti nr.llll din 23 decembri e 2016 "Cu privire la
aprobarea bugetului oraqului Durlegti pe anul 2OI7 in lectura a doua" in
conformitate cu art.27 (2) 27 (3); art.67 (6) din "Legea finanlelor publice locale gi
responsabilitSlii bugetar-fiscale nr.l81 din 25.07 .2014"
in temeiul art.I4 (2) lit.n)
din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006,,Privind Administralia
publicd Locald" Consiliul oragului Durlegti DECIDE:
1. Se aprobi rectificarea bugetului oragului Durlegti pe anul 2017 prin
redistribuirea alocafiilor, cu suma de 206 403,00
Linie bugetard:

,

tei

3/1 I 1 8 3/062 0/7 s 02/0 03 3 3/3 0 0.
cod ECO 222990 cdtre lucrdri de reparalie capitald a clSdirii
1 01

care se afTd Ia balanta primiriei

Gimnaziului Durleqti,

or.Durlegti.Linie

bugetard:

83/0921/8804/00201/300; cod ECO 3 I I 1200.
2.Se opereazd modificarile de rigoare in bugetul oragului Durlegti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3.Primarul oraqului Durlegti va asigura controlul executdrii prezentei
decizii.
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Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

Vitalie Pavlov
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DECIZIE nr.6.2.2
din 10.05.2017
cu privire la rectificarea bugetului or.Durleqti

pe anul 2017

in temeiul Legii nr.33 pentru modificarea gi completarea Legii bugetului de
stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, in conformitate cu art.53, alin.3),
lit.(d); art.55, alin.5); art.58, alin.1) al Legii finanlelor publice locale qi
responsabilitatii bugetar-fiscale nr.181, din 25.07.2014,Decizia consiliului Local
Durleqti nr.1 1.1 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului oragului
Durlegti, in lectura II pentru anul 2017", in temeiul prevederilor art. 14, alin.2),
lit.(n) qi art.19, alin.4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006

,,privind Administralia publicd Locald", Consiliul oragului Durleqti DECIDE:

Se aprobd rectificarea sumei de

14 705 300,00 lei, privind volumul
transferurilor cu destinaJie speciald de la bugetul de stat cdtre bugetul local al
oraqului Durleqti pentru anul2017, cu suma de2214 200,00 lei, care in final va
1.

constitui suma de 16 919 500,00 lei.
2. Mijloacele financiare in volum total de 2 2I4 200,00 lei, se vor utiliza
exclusiv pentru infrastructura drumurilor comunale qi a strdzilor: N. Dimo; N.
Gribov; Cartuqa; Al. Cel Bun; $tefan Vodd; T. Vladimirescu , gi vor fi reflectate la
partea de resurse prin linia de buget 10131028221191216 "Transferuri curente
primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat gi bugetele locale de nivelul I
pentru infrastructura drumurilor". Lapartea de cheltuieli, alocaliile vor fi reflectate
dupd cum urmeazd 101311118310451164021003951312120 "Reparalii capitale ale
construcliilor speciale".
3. Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durlegti pe anul 2017
pornind de la prevederile prezentei Decizii.
4. Primarul oraqului Durlegti va asigura

Preqedinte de gedinfi

lie Pavlov
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Republica Moldova

Pecuy6.nuna Mo"u4ona

Municipiul Chisinau

Mynraqznzft Kzrnuusy

Consiliul oraqului Durleqti

f

opo4cr<ofi

Coner,{ypleurr

DF,CIZIE nr. 6.2.3
din 10.05.2017
Cu privire la rectificarea bugetului oraqului Durlegti pe anul 2017

,

in scopul asigurdrii suportului financiar la acoperirea cheltuielilor de audit,

in

scopul gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare preconizate in bugetul
oragului Durlegti pe anul 2017, aprobat prin Decizia Consiliului local Durlegti
nr.llll din 23 decembrie 2016 (( Cu privire la aprobarea bugetului oragului
Durlegti pe anul 2017 in lectura a doua" , in teme\uI art.27 (2) 27 (3) din Legea
Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 "Cu privire la Finanlele
Publice Locale " , in temeiul art.14 (2) lit.n) gi art.Ig (4) din Legea Republicii
Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 "Privind Administralia Publici Local6"
Consiliul oragului Durlegti DECIDE :
1.0.Se aprobd rectificarea bugetului oragului Durlegti pe anul,2017 prin
redistribuirea aloca{iilor, cu suma de 177 000,00 lei.
1.1.Se atribuie la cheltuieli, cu restituirea ulterioard de cdtre Finanlatorul
Proiectului, conform prevederilor contractual in bugetul local suma de 177 000,00
lei, cotd calculatd din suma spre achitare in valoare de 7966.00 euro (transferat in
valutd naliona16 lin?nd cont de cursul valutar indicat de Banca Nalionalb a
Republicii Moldova), sumd ce constituie contribulia locald in cadrul Proiectului
'Eco-Orage-o viziune comund inZona Transfrontalierd " cu nr.de referintd 212164,
Program Operafional Comun Romdnia-Ucraina-Republica Moldova, sectiunea II (
Finanlatorul Proiectului - Ministerul Dezvoltdrii Regionale Romdnia - MDRR).
Linie bugetari l0I3l 1118310620/7 5021701441300, Proiecte Investifionale,
cod ECO 312120
2..0.Acoperirea cheltuielilor sus menlionate se pennite prin redistribuirea
sumei de 177 000,00 lei din contul alocaliilor rezewate in scopul intrelineii
Infrastructurii oraqului.

Linie bugetard

10131t118310620175021003331300

cod ECO

222990,

delindtorul Aloca{iilor Aparatul Executiv,codul instituliei 1 1 183.
3.Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oraqului Durleqti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei decizii.
ul execut drii prezentei decizii.
3.Primarul or. Durlegti V-a asi

Preqedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului
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DECIZIE nr. 6.2.4
din 10.05.2017
Cu privire la rectificarea bugetului oragului Durlepti pe anul 2017

in scopul asigurdrii suportului financiar la chitarea lucrdrilor de construc{ii gi
investilii capital in infrastructura oragului Durlegti, in baza contractelor incheiate,
cu privire la "Construclia relelelor de apeduct qi colector de canalizarc din
str.Calea Unirii gi str.Rezistenlei" qi Construc{ia colectorului de canalizare
menager-fecaloidd din str.Caucaz,l}} gi Mitropolit Varlaam Dosoftei,67 , in
temeiul art.27 (2) 27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XY din 16
octombrie 2003 "Cu privire la Finanlele Publice Locale " , in temeiul art.l4 (2)
lit.n) qi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2005
"Privind Administralia Publicd Local6" Consiliul oragului Durlegti, DECIDE

:

1.Se aprobS rectificarea bugetului oraqului Durlegti lapartea de venituri cu
suma 1 000 000.00 lei din contul alocaliilor bugetului municipiului Chigindu
transferuri primite intre bugetele locale de nivelul II gi de nivelul I intre UAT:

-

Linie bugetard : 10131028221100/1000i 14268, cod ECO 194120

2.Seaprobi rectificarea bugetului

la

cheltuieli, pentru Lucrdri

de
,,Construclie a relelei de apeduct gi colectorului de canalizare din str.Calea Unirii gi

Rezistenlei", suma de 262753,00 lei qi ,,Construc{ia colectorului de canalizare
menager-fecaloidd din str.Caucaz,l00 pind la str. Mitropolit Varlaam Dosoftei, 67"
suma de 737 247,00 lei, conform Dispoziliei Primarului General nr.244-d din
23.03.2017 , anexa nr.2

Linie bugetard : 1013/1 1 183/0630

17

5031003191300 codul proiectului 10475

qi 10923, cod ECO 319230.
3.Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oraqului Durlegti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei decizii.

3.Primarul or. Durlegti V-a asigura controlul executdriiprezentei decizii.

lie Pavlov
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DECIZIE nr. 6.2.s
din 10.05.2017
Cu privire la rectificarea bugetului orapului Durlegti pe anul 2017

in

scopul asigurdrii suportului financiar

Ia

acoperirea cheltuielilor in
infrastructura oragului Durlegti,in baza Raportului de verificare nr.O160-05-17 la
proiectul de execu{ie, indeplinit de cdtre Serviciul de Stat pentru Verificarea gi
Expertizarea Proiectelor gi Construcliilor, reeqind din multiplele adresdri ale
locdtarilor , in conformitate cu art.27 (2) 27 (3) din Legea Republicii Moldova
nr.397-XY din 16 octombrie 2003 "Cu privire la Finantele Publice Locale " , in
temeiul art.74 (2) lit.n) qi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI
din 28.12.2006 "Privind Administra{ia Publicd LocalS" Consiliul oragului Durlegti,

DECIDE:

l.Se aprobd rectificarea bugetului oraqului Durleqti pe anul 2017 prin
redistribuirea alocaliilor, cu suma de 300 000,00 lei.
l.l.Pentru ftnan\area lucrdrilor de construclie a colectorului de canalizare
din str.Ion Soltis de la nr.2l pind la nr.52 din or.Durleqti, etapa a II, ce vaIorcazd,
total 589 660,00 lei conform costului de deviz actualizat in Raportul de
verificare a proiectului, suma de 300 000,00 lei
Linie bugetard l0l3l11 183/063017 5031003191300 cod ECO 319230
2.Acoperirea cheltuielilor sus menlionate se permite prin redistribuirea
sumei de 300 000,00 lei din contul alocatiilor rczervate in scopul intre{inerii
infrastructurii oraqului.
Linie bugetard 101311118310620175021003331300 ECO 222990, de{in5torul
alocaliilor Aparatul Ezecutiv, codul instituliei 11183.
3.Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oraqului Durlegti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii.
4.Controlul executdrii prezentei Decizii se pune in seama primarului de
Durlesti Eleonora $aran.

,
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DECIZIE nr. 6.3
din 10.05.2017
Cu privire la rectificarea sintagmei , in confinutul liniei bugetare la sursa de
acoperireo indicate eronat in Deciziile nr.5.1.1; 5.1.2;5.1.3; 5.1.4;5.1.5; 5.1.6
din 31.03.2017.
in scopul gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare preconizate in bugetul
oragului Durleqti pe anul 2017, aprobat prin decizia Consiliului local Durleqti nr.llll
din23 decembrie 2016 "Cu privire la aprobarea bugetului oraqului Durlegti pe anul
2017 in lectura a doua" in conformitate cu art.27 (2) 27 (3); art.67 (6) din "Legea
finanlelor publice locale qi responsabilitdtii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014",
in temeiul art.I4 (2) lit.n) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din
28.12.2006 ,,Privind Administralia publicd Locald" Consiliul oraqului Durlegti,
DECIDE:
1. Se permite rectificarea sintagmei "70144 in 00333" ( ceea ce indicd
activitatea institu{iei) , in confinutul liniei bugetare la sursa de acoperire,
indicate eronat in Deciziile nr.5.1.11 5.1.21 5.1.31 5.1.41 5.1.5; 5.1.6 din
31.03.2017.
2.Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durleqti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3. Primarul oragului Durlegti va asigura controlul executdrii prezentei

decizii.
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DECIZIE nr. 6.4.r
din 10.05.2017
Cu privire la scoatere la licitafie cu strigare a

unitifii

de transport

in

baza Raportului de evaluare nr.3O4AtrO din 27.04.201,7, emis de
Agenlia de Evaluare Profesionald "Vlasercom" , in conformitate cu ari.27 (2) 27
(3); art.67 (6) din "Legea finanlelor publice locale gi responsabilitalii bugetarfiscale nr.18l din 25.07.2014", in temeiul art.I4 (2) lit.n) din Legea Republicii
Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 ,,Privind Administralia publicd Localil'
Consiliul oragului Durlegti, DECIDE:

l.Se permite scoatereala licitalie de vinzare a automobilului de serviciu
YAZ 21214, nr.de inmatriculare CJY 523, codul UT-XTA21214051774707,
destinatar Aparatul Primarului.
Anul de producere 2005; Prelul de
untrd7 ani)

in urma evaluirii,

bilan! 91 837,00 lei - uzat complet. (norma

de

sa constatat vzura fizicd, 70yo, costul -valoarea de piatd

constituie 17 500.00 lei.

2. Contabilitatea va perfecta documenta\\a de casare a bunurilor materiale,
conform legisla{iei in vigoare.

3. Primarul oragului Durlegti va asigura controlul executdrii
decizii.

Pregedinte de gedinfi

Vitalie Pavlov
drei Balan

Secretar al Consiliului
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DECIZIE n'. 6.4.2
din 10.05.2017
Cu privire la scoaterea la licita{ie cu strigare a unitifii de transport

inbaza Raportului de evaluare nr.035 7023 din 03.05 .2017, emis de Camera
de Comer! gi Industrie, in conformitate cu Regulamentul I.M.S.P. nr.I473 din
20.12.2014 aprobat de Ministerul SdndtSlii capitolul III alin.16 punctul 7,in care
sint stipulate atribuliile exclusive ale Fondatorului I.M.S.P, adicd a Consiliul local
Durleqti , in conformitate cu urt.27 (2) 27 (3) din Legea Republicii Moldova
nr.397-XV din 16 octombrie 2003 "Cu privire la Finanlele Publice Locale 'o , in
temeiul urt.l4 (2) lit.n) qi art.19 (4) din Legea Republicii Moldovarc.436 - XVI
din 28.12.2006 "Privind Administratia Public5 Locald" Consiliul oragului Durleqti
DECIDE:

l.Se permite scoaterea Ia licitalie de vinzare a autoturismului de serviciu
YAZ-2107, nr.de ?nmatriculare CJJ 62l,nr.de serie XTA210700419371277 aflat
in gestiunea Centrului de Sdndtate Durleqti. Anul de producerc 2004, pre{ul de
bilan! 49008,00 lei -uzat complet
2.Contabilitatea Centrului de Sdndtate Durleqti va perfecta pachetul de
documente, conform legislaliei in vigoare .

3.Controlul executdrii prezentei Decizii se pune ?n seama primarului de
Durleqti Eleonora $aran.
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DECIZIE nr.6.5.1
din 10.05.2017
Cu privire la anularea deciziei Consiliului or. Durlegti

finind cont de Hotdrirea Judecdtoriei Buiucani nr.

3-83116

din 10.03.2016,

emisd asupra cererii de chemare in judecatdinaintatd de Oficiul Teritorial Chiqindu

al Cancelariei de Stat cdtre Consiliul or. Durlegti, intervenient accesoriu cet. Doru
Valentina, cu privire la anularea Deciziei Consiliului or. Durleqti nr.4.15.11 din
27.04.2015 ,,Cu privire la vinzarea -cumpirarea terenurilor", in temeiul art. 14,
alin. (2), lit. (d) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, ,,Privind administralia
publici locald", Consiliul or. Durleqti DECIDE:

1.

Se

ia

act de Hotdrirea Judecdtoriei Buiucani nr. 3-83116 din

10.03.2016, emisd asupra cererii de chemare in judecatd inaintat6 de Oficiul
Teritorial Chiqindu al Cancelariei de Stat cdtre Consiliul or. Durlegti, cu privire la
anularea Deciziei Consiliului or. Durlegti nr. 4.15.11 din27.04.2015,,Cu privire la
vinzar ea -cumpdrarea terenurilor" .
2. Se anuleazd Decizia Consiliului or. Durlegti nr. 4.15.11 din
27 .0 4.20 I 5,,Cu privire la vinzar ea -cumpd r area terenurilor".
3. Prezenta decizie se va aduce la cunogtinld cet. Doru Valentina, in
termenii stabilifi de lege.
4.
Executarea prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina
secretarului Consiliului or. Durleqti, dnul Andrei Balan.

Pregedinte de qedinfi

Pavlov

Secretar al Consiliului

Balan
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DECIZIE nr. 6.s.2
din 10.05.2017
Cu privire la anularea deciziei Consiliului or. Durlegti

Examinind cererea nr. 845117 din 21.03.2017 inaintatd de cdtre cet. Rogca
Sregiu gi cererea nr.844ll7 din21.03.2017 inaintatd de cdtre cet. Roqca Radu, cu
privire la anulareaDeciziei Consiliului or. Durlegti nr. 1.16.2 din24.02.2017 ,,Cu
privire la formarea bunului imobil", conform art. 15, alin.(2), Iit. b) din Legea
contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000, in temeiul art. 14, alin. (2),
lit. (d) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006,,Privind administratiapublici locaId",
Consiliul or. Durle$ti, DECIDE:

1.

Se acceptd cererea nr. 845117 din 21.03.2017 inaintatl de cdtre cet.
Roqca Sergiu gi cererea nr. 844117 din 21.03.2017 inairtatd de cdtre cet. Roqca
Radu, cu privire la anularea Deciziei Consiliului or. Durleqti nr. 1.16.2 din
24.02.2017 ,,Cl privire la formarea bunului imobil".
Se anuleazdDecizia Consiliului or. Durleqti nr. 1.16.2 din24.02.2017
,,Cu privire la formarea bunului imobil", ca fiind emisd cu incdlcarea procedurii
legale.
Prezenta decizie se va aduce la cunogtinld cet. Rogca Sergiu qi cet.
Roqca Radu, in termenii prestabilili de lege.
sarcina
Executarea prevederilor prezentei decizii se pune
secretarului Consiliului or. Durlegti, dnul Andrei Balan.

2.

3.

in

4.

Preqedinte de qedinfl
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DECIZIE n'. 6.s.3
din 10.05.2017
Cu privire la anularea Deciziei Consiliului or. Durlegl;i.

Examinind cererea nr. 746117 din 13.03.2017 cet. Lupugor Terenti ,
domiciliat in or. Durlegti, str. 27 August, 98 a, in baza art. 18 qi 28 a Legii
Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, art. 46 a Legii nr. 828-XII
din 25.12.t991, conform planului geometric al bunLului imobil 01,21112238
elaborat de OCT Chigindu in temeiul art. 14 din Legea nr. 436-XU din
28.I2.2006 ,,Privind administralia publicd locald", Consiliul or. Durlegti,
DECIDE:
1. Se anuleazd Decizia Consiliului or. Durlegti nr. 6.4.3 din24.07.2003
,,Cu privire la inregistrarea terenului dupd APL" din rnotivul includerii datelor
eronate in decizie.
2. Aforma bunul imobil, teren cu nr.cadastral 0121112238, destina{ia pentru
construclie cu suprafala de 0,0744 ha,amplasat pe ariresa or.Durleqti, str. M.
Sadoveanu nr.135, proprietate a APL or. Durleqti.
3.Prczenta decizia va servi drept temei pentru inregistrare in Registrul
Bunurilor Imobile al OCT Chiqindu, bunul sus mentionat dupd APL.
4. Controlul executdrii prevederilor prezentei dlecizii se pune in seama
primarului or. Durleqti, dnei $aran Eleonora.
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Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

w'

rei Balan

