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                                      DECIZIE №  1/3    PROIECT 

din ___ februarie 2023 
 

“Cu privire la transferurile cu destinație specială alocate de la bugetul de stat " 
 

Având în vedere  art. 10
1 
 din  Legea privind modificarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2022 

nr. 260 din 08 septembrie 2022, anexa nr. 2 la  Hotărârea  Guvernului Republicii  Moldova  nr.710  

din 19 octombrie 2022 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea 

bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021, art. 26,27 alin. (2)al legii nr.397/2003 privind 

finanțele publice locale, notificarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de stat Nr. 1304/OT8-28 

din 10 ianuarie 2023,  în temeiul, art.14 alin.(1) lit. n) 
 
al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică, art.65 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative, având în vedere  avizul  comisiei consultative de specialitate buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public,  Consiliul orăşenesc Teleneşti,   DECIDE: 

1. Se alocă mijloace financiare din bugetul de stat, transferuri cu destinație specială și alte 

transferuri curente cu destinație generală, conform alocațiilor aprobate de Guvernul 

Republicii Moldova, în sumă de 318 000,00 lei.  

2. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Telenești nr 5/2-2 din 09 decembrie 2022 ,,Cu 

privire la aprobarea dispoziției primarului nr.50 din 27.10.2022 ,, Cu privire la transferurile 

cu destinație specială alocate de la bugetul de stat’’. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiei buget, 

finanțe și administrarea domeniului public. 

 

 

 

                 Președinte de ședință 

 

 

Secretar al Consiliului      Nicolae NASTAS  

  



 „Cu privire la transferurile cu destinație  

specială alocate de la bugetul de stat” 

 

  Având în vedere  art. 10
1 
 din  Legea privind modificarea Legii Bugetului de 

stat pentru anul 2022 nr . 260 din 08 septembrie 2022, anexa nr 2 la  Hotărârea  

Guvernului Republicii  Moldova  nr.710  din 19 octombrie 2022 privind repartizarea 

și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 

nr.205/2021, art. 26,27 alin. (2)al legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale,  

în temeiul, art.14 alin.(1) lit. n) 
 
al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică, art.65 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative,  se propune>  

1. Aprobarea alocării  mijloacelor financiare din bugetul de stat, transferuri cu 

destinație specială și alte transferuri curente cu destinație generală, conform 

alocațiilor aprobate de Guvernul Republicii Moldova, în sumă de 318 000,00 lei. 

2. Abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Telenești nr 5/2-2 din 09 decembrie 

2022 ,,Cu privire la aprobarea dispoziției primarului nr.50 din 27.10.2022 ,, Cu 

privire la transferurile cu destinație specială alocate de la bugetul de stat’’. 

 

 

Contabil șef                                                            Viorica Tăietu 


