
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

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

     din ___ ______________2021 
 

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; 

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

 art.19 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;  

 Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Cimişlia 

şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr.06/06 din 10.12.2020, 

Anexa nr.15, Consiliul Raional Cimișlia  

 

DECIDE: 
 

1.   Se aprobă distribuirea surselor Fondului de rezervă al Consiliului raional Cimişlia  în 

sumă de 150,0 mii lei, destinate pentru lichidarea consecințelor incendiului devastator 

din data de 09.04.2021 în casa de locuit situată în str. Viilor nr. 1, or. Cimișlia, în 

conformitate cu propunerile  Comisiei situații excepționale a raionului Cimișlia, 

aprobate prin decizia nr.02 din 16 aprilie 2021. 

2. Contabilul-şef din aparatul preşedintelui raionului, dra Bulat Tatiana va efectua 

modificări în bugetul raional, conform prevederilor prezentei decizii și plata 

ajutoarelor materiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

președintele raionului. 

4. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință: 

- Direcției Finanțe, 

- Contabilului-şef din aparatul preşedintelui raionului, 

- Prin publicare 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 

 

Proiect elaborat de:     Olga  Gorban, șef Direcţiei finanţe 

  

http://www.raioncimislia.md/


 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 
 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 

 al Consiliului raional 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcția Finanțe. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitatea cu Legea nr.397/2003 privind 

finanțele publice locale, Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al 

Consiliului raional Cimişlia şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr.06/06 

din 10.12.2020, Anexa nr.15. Comisia situații excepționale a raionului Cimișlia  a adoptat 

decizia nr.02 pe data de 16 aprilie 2021 și a propus alocarea din fondul de rezervă al 

consiliului raional 150,0 mii lei proprietarilor apartamentelor nr.1, nr. 2 și nr.4  din casa de 

locuit situată în strada Viilor nr.1, or.Cimișlia, pentru lichidarea consecințelor incendiului 

devastator, care a avut loc pe datat de 09.04.2021. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Principala prevedere a proiectului de decizie este alocarea mijloacelor financiare 

din fondul de rezervă în sumă de 150,0 mii lei. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli 

suplimentare, fondul de rezervă a fost aprobat împreună cu aprobarea bugetului raional în 

sumă de 300,0 mii lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

   Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și anume: Legea nr.436-

XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările 

ulterioare, Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 181/2014 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legea nr.397/2003 privind finanțele 

publice locale, Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului 

raional Cimişlia şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr.06/06 din 

10.12.2020, anexa nr.15. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficială a 

Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md, la directoriul Transparența 

decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor, pentru consultări publice. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

În conformitate cu  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de 

decizie va fi supus expertizei anticorupție de către direcția finanțe, care se va prezenta 

împreună cu proiectul de decizie consilierilor raionali. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

10. Constatările expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare și se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Şef  Direcţiei  Finanţe                          Olga GORBAN 

http://www.raioncimislia.md/
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