
Regulament privind constituirea Fondului de rezervr al consiliului
mijloacelor acestuia

Anexanr. l5
la decizia Consiliului raional

"ro#, 10.12.2020

raional Cimiqlia qi utilizarea

I. Dispozifii generale

1. Regulamentul privind constituirea fondului de rezewd al Consiliului raional Cimiglia qi utilizarea
mijloacelor acestora (in continuare - Regulamentul) determind modul de constituire, utilizare, eviden{6 qi
control al fondului de rczewd, al consiliului raional cimiglia.
2' Prevederile prezentului Regulament au acliune asupra autoritAlilor reprezentative qi deliberative pi a
autoritatrilor executive ale Consiliului raional Cimiqlia.

II. Constituirea fondului de rezervl al Consiliului raional Cimiqlia,
utilizarea gi alocarea mijloacelor acestuia

3. Fondul de rezervd, este un fond banesc, destinat unor cheltuieli pentru acliuni cu caracter exceplional g!
imprevizibil. care nu sint prevdzute in bugetul eq4$tulu raional Cimi$lia. respectiv gi care ltn de
competenla Consiliului raional Cimiilia.
4' Cuantumul fondului de rezervd este aprobat anual de c[tre Consiliul raional Cimiqlia, la aprobarea
bugetului pentru anul urm[tor, in mdrime de cel mult 2o/o din volumul cheltuielilor bugetului, in
conformitate cu prevederile articolului nr.19 din Legea rc.397-XY din 16.10.2003 privind finanfele
publice locale.

5. Mijloacele fondului de rczewdpot fi utilizate pentru:

a) lichidarea consecintelor calamitdlilor naturale qi ale avariilor, efectuarea lucr6rilor de proiectare
aferente acestor acJiuni;

b) restabilirea obiectelor de importan![ locald (care se afld,labalanla autorit6lilor publice locale) in
cazul calamitdfilor naturale provocate de procese geologice periculoase;
c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistrali;
d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile;
e) finanfarea unor actiuni de promovare a culturii, altor activitatri, avind drept scop dezvoltarea
comunit6tii;
f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea gi repartizarea ajutoarelor umanitare, acordate
Consiliului raional Cimiqlia (in caz de necesitate);

g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri Ei salvatori pentru imbun6tdlirea
bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale;

h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil qi necesit[]i de urgenld, care,in conformitate cu legisla]ia, fin
de competenta autorit[lilor publice locale stipulate in Legea w.435 din 28. 12.2006 privind
descentralizarea admini strativd;

6.in carul incas[rii in procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate in
bugetul raional, fondul de rezervd poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, in limita
stabilitd de Consiliul raional Cimiqlia, dar nu mai mult de 2oh din volumul cheltuielilor preconi zate in
buget.

7, Alocwea mijloacelor fondului de rezervd se efbctueazdinbazadeciziei Consiliului raional Cimiqlia, in
limita alocafiilor prevdzute in buget qi in baza documentelor justificative.



8. in cazuri exceptionale gi necesitali de urgenla (punctul 5) din prezentul Regulament) preqedintele
raionului va aloca, in baza dispoziliei sale, mijloace din fondul de rezewd,, cu aprobarea ulterioar[
obligatorie de cdtre Consiliul raional Cimiqlia. Se limiteazd suma alocatd, conform dispoziliilor
preqedintelui pentru situafiile indicate in punctul 5 lit.c, d, e - maximum 2,0 mii de lei , in cazurile
prev[zute in punctul 5 lit.a, b, f, g, h - dupa necesitdli Ei cu anexarea documentelor confirmative.

III. Procedura elaborflrii gi adoptirii deciziilor autoritifii reprezentative
gi deliberative a consiliului raional cimiqlia privind utilizarea

mijloacelor din fondul de rezervii

9.Aparatul preqedintelui, Secfia Administratie Public6, Serviciul juridic examineaz6 cererile, demersurile,
solicitdrile (in continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice gi juridice, privind alocarea de mijloace
din fondul de rezervI, 9i le propun spre examinare, dup6 caz, Comisiei pentru problemele economico-
financiare, investitii, drept gi disciplin6, Comisiei situalii exepfionale, Aparatului preqedintelui raionului
sau Directiei Asistenld Sociald qi Protecfie a Familiei pentru a fi alocate din alte fonduri, care le
gestioneazl directia.

10. in unna examin[rii cererilor primite gi a documentelor justificative, cu excepfia cazului expus in
punctul 5 lit. a), Aparatul pregedintelui elaborea zd, un aviz gi proiectul de decizie, oare se prezint6 in modul

stabilit Consiliului raional Cimiqlia.

1 1. Consiliul raional Cimiglia examineaz6 cerererile , avizul sau proiectul de decizie, precum gi alte
materiale justificative gi decide asupra alocdrii mijloacelor din fondul de rezerv6.

IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondul de rezervi

12. Serviciul contabilitate, in baza d.eciziei Consiliului raional Cimiqlia qi a documentelor justificative,

alocS mijloace din fondul de rezervd,, cu precizarea planului de cheltuieli,
13. Mijloacele fondului de rezervf, al Consiliului raional CimiElia, prevdzute pentru a fi alocate
persoanelor juridice, se transf-er6 pe conturile acestora, iar cele alocate persoanelor fizice - la conturile
acestora sau se achitd nemijlocit in mijloace bdnegti, in funclie de solicitarea beneficiarului.
14. Finanlarea cheltuielilor din fbndul de rezervd se efectueazd pe masura incas6rii veniturilor in bugetul

Consiliului raional Cimiqlia qi se reflect[ in partea de cheltuieli intr-o pozilre distinct6.

v. Eviden{a qi controlul utilizirii mijloaceror fondului de rezervr

15. Mijloacele fondului de rezewd. se utilizeaz[ in strictd conformitate cu destinatia lor, prev6zut[ in
decizia autorit[lii reprezentative Ei deliberative respective.
16. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezewd se reflectd
execut[rii bugetului Consiliului raional Cimiqlia, care o prezintd, Direcliei
pe parcursul anului.

17. Directia Finanle prezintd

impreund cu raportul privind

in informafiile despre mersul

Finanfe Serviciul contabilitate,

Consiliului raional Cimiglia raportul despre utilizarca mijloacelor fondului,

mersul executiei bugetului consiliului raional sau la solicitarea consiliului
raional.

18. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fbndul de rezerva se restituie in bugetul unit6jii
administrativ-teritoriale, conform situaliei la 3 1 decembrie,

19. Controlul asupra utilizarii eflciente qi dupa destinalie a mijloacelor fondului de rezerv6 se efectueaz6

de c6tre organele de control abilitate cu acest drept.



20.Utrhzarea contrar destinaliei a mijloacelor fbndului de rezervd constituie temei pentru perceperea lor

integral qi incontestabil in bugetul Consiliului raional Cimiqlia, respectiv qi tragerea la rdspundere a

persoanelor culpabile, in conformitate cu prevederile legislaliei.

21. Responsabilitatea pentru alocarea qi utilizarea mijloacelor tbndului de rezervd revine Aparatului

pregedintelui, Serviciului contabilitate, Serviciuluijuridic a Consiliul raional Cimiqlia.
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