
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
PROIECT 

D E C I Z I E  
Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2020 
 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul 

de rezervă al consiliului raional 
 

În conformitate cu: 

 art.4 al.(2), art.12 al.(2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă,  

 art.37 din Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale,  

 pct.5 din Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional 

Cimişlia şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr.09/13 din 

18.12.2015. 

În temeiul: 

 art.43 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

 art.19 din Legeanr.397/2003 privind finanțele publice locale, Consiliul raional 

Cimișlia 

DECIDE: 
 

1. A aproba distribuirea surselor Fondului de rezervă al Consiliului raional Cimişlia alocate 

prin dispozițiile președintelui: 

- nr.69-d din 15 iulie 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, în sumă de 4,5 

mii lei,  în legătură cu 

situația precară și cheltuielile suportate pentru intervenția chirurgicală a mamei sale; 

- nr.77-d din 03 august 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, în sumă de 4,5 

mii lei, 

în legătură cu situația precară și cheltuielile suportate în urma intervenției 

chirurgicale. 

2. A aproba distribuirea surselor Fondului de rezervă al Consiliului raional Cimişlia, după 

cum urmează: 

- _______mii lei, ajutor material în legătură cu situația 

precară și cheltuielile suportate pentru înmormîntarea surorii sale 

locuitoare a s.

- _______ mii lei, ajutor material  în legătură cu situația precară 

și cheltuielile suportate pentru înmormîntarea surorii sale

2. Direcția Finanțe v-a efectua modificări în bugetul raional conform prevederilor 

prezentei decizii. 

3. Contabilul-şef din aparatul preşedintelui raionului v-a efectua plata ajutoarelor materiale 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 



5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare în Registrul de Stat al 

Actelor Locale și pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia 

www.raioncimislia.md. 
 

 

       Preşedintele şedinţei                                               __________________  

 

 Contrasemnează: 

            Secretarul consiliului                                               Gheorghe Netedu       
Coordonat:                                                      Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:                                                            Gheorghe Netedu, secretarul consiliului 

       Tamara Ciubotaru, șefă-interimară, SAP 

Bulat Tatiana, contabil-șef, aparatul președintelui 

 

Proiect elaborat de:     Olga  Gorban, șefa Direcţiei finanţe 

  



Notă informativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 

 al Consiliului raional” 

 

Fondul de rezervă pentru anul 2020 a fost aprobat prin Decizia Consiliului Raional 

nr. 07/06 din 20.12.2019 în mărime de 300,0 mii lei. 

Prin proiectul deciziei date se aprobă distribuirea surselor alocate prin dispozițiile 

președintelui: 

- nr.69-d din 15 iulie 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, în sumă de 4,5 

mii lei,  în legătură cu 

situația precară și cheltuielile suportate pentru intervenția chirurgicală a mamei sale; 

- nr.77-d din 03 august 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, în sumă de 

4,5 mii lei, 

în legătură cu situația precară și cheltuielile suportate în urma intervenției 

chirurgicale. 

În baza demersurilor parvenite în adresa Consiliului raional, se propune aprobarea 

distribuirii mijloacelor financiare, după cum urmează: 

- 10,0 mii lei, ajutor material în legătură cu situația precară 

și cheltuielile suportate pentru înmormîntarea surorii sale 

- 4,5 mii lei, ajutor material  în legătură cu situația precară și 

cheltuielile suportate pentru înmormîntarea surorii sale 

 

 

 

Mijlaocele distribuite: 

 Decizia nr. 01/04 din 06.03.2020– 144,5 mii lei; 

Decizia nr. 04/05 din 30.06.2020- 157,0 mii lei (restabilit 85,0 mii lei, 157,0-

85,0=72,0). 

Prin proiectul deciziei date se aprobă distribuirea surselor alocate prin dispozițiile 

președintelui în sumă de 9,0 mii lei. 
 

 

 Mijloacele nedistribuite din fondul de rezervă însumează – 74,5mii lei (300,0 – 

144,5 – 72,0 - 9,0=74,5).  

 

 

 

 

Șefa direcției finanțe Olga GORBAN 
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