
RIiPT]BLICA MOI,DOVA

CONSI[,II II, RAIONAI, C]I NII$I,IA

D Ii C tZtE t\r C#r"d- ;rroiect

dit,?4 do z-, €2020

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul

de rezervl al consiliului raional

in conforrnitate cu.

- art. 4 al. (2), art. 12 al. (2) din Legea nr. 43512A06 privind d.escentraltzat'ea

administtativS;

- art. 37 din l-egea nr. 18112014 finan(elor publice gi responsabilitalii bugetar-fiscale;

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

Cirniglia gi utilizarea mi.jloacelor acestuia. aprobat prin Decizia nr.06/06 din

10.12.2020.

- art. 43 alin. ( I ) lit. br) din Legea nr. 43612006 privind adrninistra(ia publica Iocali;

- art.19 din Legea nr.39712003 privind finan{ele publice locale, Consiliul raional

Cimiglia
DECIDE:

l. Se aprobl distribuirea surselor Forrdului de rezetvd al Consiliului raional C'imi;lia.

alocate prin dispoziflile preqedintelui :

- nr.109-d din 09 decembrie 2020, cu privire Ia acordarea ajutorului material, in sunri

de 2,0 mii lei,  in legltur[ cu

situalia precard materiali gi starea grea a s[nAt[f i.

2. Contabilul-Eef dirr aparatul pregedintelui raionului, dra Bulat Tatiana v-a efectua

modific[r'i in bugetul raional, conform prevederilor prezentei decizii qi plata ajutoarelor

materiale. in conformitate cu legisla(ia in vigoare.

3. Controlul asupra executlrii prez-entei decizii se atribuie dlui Mihail Ol6rescu.

preqedintele raion ul ui.

4. Prezenta decizie se publicl in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la curroEtin{I:

- Direcqiei Finan{e,

- Contabilului-qef din aparatul preqedintelui raionului,

- Prin publicare pe pagina oficialI a Consiliului raional Cirniqlia

r]'rvu,.raionc irn i sl i a. nltl.

Pregedintele qedinfei

Contrasem neazdz

Secretarul consiliului

Cloordonat:

Ar"izat:

Gheorghe Netedu

pl ihai I OlircscLr. prcqcdi ntclc raiorrttltt i

Cihcorghc Nctr:dtr. sccrctarttl consilitrlLri

Tanrara C iu botartr. $c{i-intorintara- SAP

Olga Gorban. Ecfa Dircclici f-inan[c
Proicct claborat dc: /

AW

o.



NOTA INFORMATIV,[
la proiectul deciziei

cu privire lu ulocarea mijloucelor.fi.nanciare din Fontlul de rez,ervd

al consiliului raionul

l. Denumirea autorului qi, dupl c^2, a participanfilor la elaborarea proiectului
Direclia Finan[e.

2. Condifiile ce au im;rus elaborarea proiectului actului normativ gi finalitlfile
urmlrite

Proiectul deciziei a fost elaborat in terneiul Legii nr. 43612006 privind adrninistrafia

public[ locald cu rnodific[rile gi completirile ulterioare, Legii nr. 43512006 privind

descentralizatea administrativ6, Legii nr. l8ll20l4 finan{elor publice gi .responsabilitAtii

bugetar-fiscale, Legii nr'.3971200 privind finanlele publice locale, Regulamentuluiprivirrd

constituirea Fondului de rezetv[ al Consiliului raional CirniElia gi utilizarea nrijloacelor

acestuia. aprobat prin Decizia rrr.06/06 din 10.12.2020 gi pentru acoldat'ea ajutolului

f'inanciar unic.

MUI oac'e I e d i,s t ri btr i t e :

Decizia nr. 0l/04 din 06.03.2020* 144,5 rnii lei;

Decizia nr. 04/05 din 30.06.2020- 157,0 mii lei (restabilit 85,0 rnii lei, 157,0-85,0=72,0),

Decizia nr. 05/03 din 25.09.2020 - 44,5 mii lei;

Decizia nr. 06/03 din 10.12.2020 - 21,0 rnii lei:

Proiectul de decizie -2,0 mii lei.

Mi.iloac'ale ncdi,stribuite din,/bndul dc rczervd in.sumeozd - 16,0 mii lei (300,0

t11,5 72,0 41,5 - 21,0 - 2,0 16.0).

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislafiei nafionale cu legisla{ia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Prirrcipala prevedere a proiectului de decizie in legaturd cu situafia precard gi starea

grea a sAndtafii 

5. Fundamentarea economico-fi nanciari
lmplementarea prezentului proiect cle decizie nu va necesita cheltuieli

suplimentare, fondul de rezerv[ a fost aprobat impreun[ cu aprobarea bugetului raional.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul se incorporcazd, in sisternul actelor notrnative.

7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului

in scopul respectlrii prevederilor Legii rn'.23912008 privind transparenfa in

procesul decizional, pl'ezentlrl proiect de decizie este plasat pe pagirta web oficiala a

Consiliului raional Cintiqlia rvwr.l.r'aioncr.!nislia.nttl, la rubrica'l'ran.spurenld dec'izionald.

secfiunea Con,w I td ri pu b li ce.

8. Constatlrile expertizei anticorupfie
in conforrnitate cu Legea nr.l00/2017 cu privire la actele notmative, proiectul de

decizie a fost avizat de cdtre Secqia Administralie Public6, secretat-ul consiliului raional.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate

I 0. Constatlrile expertizei juridice

I l. Constatlrile altor expertize

Proiectul decizie se prezirrtd cornisiilor consultative de specialitate pentru avizare

Ei se propune consiliului raional pentru examinare qi adoptare in gedinf[.

$ef al Direcfiei Finanfe

/r%4,/
Olga GORBAN


