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Noti informativi
la proiectul de decizie 5.r din 1r.12.2020 qi nr. 6.r din 12 ,12.2020

,,cu privire la aprobarea bugetului local Donici pentru anul2020l in prima gi a doua lectur6 ,,
IX' Autorul, qi du_pi_caz, participan{ii ra eiabora rea proiecturui :

Rodica RUSU, contabil_sef;
X' Condifiile ce.au impus elaborarea proiectului qi finaliti{ile urmirite:

Proiectul de decizie a fost elaborat in temeiul art'. 14 (2) lit. n; at rejii nr. 436-xu din 2g decembrie2006 privind administralia publicd local6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in conformitate cuprevederile att' 24 (l) lit. a),47 (2) lit-b),.5.1 (+l ale Legii hnanlelor puuri." 9i responsabilitatii Dugerar-fiscale nr' I 8 1 din 25 iulie 2014, art' 2l (2), (4) lit. b) 22 al! regii nr. zqi -xv din I 6 octombrie 2003 privindfinanlele publice locale, Hotdrdrii de Guvern nr'.|404 din 30. 12.2005 privind reglementarea utilizariiautoturismelor de serviciu de cdtre autoritelile administratiei publice, un.ri nr. g la Hotdrarea Guvernuluinr'72 din 30 ianuarie 2004,privind implementarea Legii cu piiuire la arenda in agricultu rd, art.27 (j), (2),(3) al Legii nr' I 63 din 09 '07 '2010 privind autorizarea Jxecutdrii lucrdrilor de construclie, examin6nd bugetullocal in a doua lecturd, precum gi prevederile Setului metodologic privind elaborarea , aprobarea simodificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr. 209 din 24 d,ecembri"''i6l i.Finalitalile urmdrite prin aprobarea actului respectiv constd in apro6area indicatorilor generali ai bugetului ,precum 9i a anexelor ata;ate.

XI' Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi:
Principalele prevederi ale proiectului de decizie privind aprobarea bugetului local pentru anul202lconstd tn corelarea 9i in concordanfa a cadrului de cheltuieli cu cel de resurse disponibile prin sporireaeficacit6li i 9i efi c i en trei cheltuiel i lor publice.

XII. Fundamentarea economico-financiari:
Implementarea proiectului respectiv nu necesiti cheltuieli suplimentare.

X[I. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ:
Adoptarea proiectului de decizie menfionat se incorporeazdinsistemul actelor normative.

)(IV. Avizarea qi consultarea publici a proiectului:
. i1 scopul respectrrii prevederilor r.lii n . )3g din 13.I 1.2008 privind transparen{a in procesul

decizional, Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunlul cu privire la inilierea
elaborarii proiectului deciziei precum gi anunful cu privire la consultdri publice, inclusiv ;i proiectul dedecizie respectiv a fost plasat pe pagina web www.donici.co4una.md ;i pe panoul informativ al primdriei.rrolectul de dectzte se prezintd comisiilor de specialitate pentru avizare gi r. proprn. Consiliului localpentru examinare gi aprobare in gedin!6.

XV. Impactul proiectului: ,

Proiectul va avea un impact semnificativ in vedere a eficientiziirii activitdlii primariei gi pentru
dezvoltarea social-econom icd a localit6tii.
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