
REPTJBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LTA

DECI ZIE Nr. QCirDS proiect

Ain 4O 2020

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul
de rezervl al consiliului raional

in conformitate cu:

- art. 4 a1. (2), art. 12 al. (2) din Legea nr. 43512006 privind descentralizatea

administrativ[;

- afi. 37 din Legea nr. l8ll2}l4 finan{elor publice qi responsabilitafli bugetar-fiscale;

- pct. 5 din Regularnentul privind constituirea fondului de rezerv[ al Consiliului raional

bi111lEtiu gi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr.09/13 din

18.12.2015;

- art. 43 alin. (1) lit. br) din Legea ru*, 43612006 privind administra{ia publicl local[;

- art.19 din Legea nr.397l2OO3 privind finanfele publice locale, Consiliul raional

Cimiqlia
DECIDE:

l. Se aprob[ distribuirea surselor Fondului de rezeru[ al Consiliului raional CimiElia

alocate prin dispoziliile preqedintelui:
- nr.94-d din 06 octombrie 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, in suml de

I S,O mii lei,  rl. Cimiglia, in legdturd cu

 la acordarea ajutorului material, in sum[ de

\j 5,0 mii lei,  rl Cimiglia, pentru perioada

rece a anului, in legltur[  situalia precar[ a familiei;
- , nr.99-d din 03 noiJmbrie 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, in sum[ de

J t,0 mii lei,  rl. Cimiqlia, in legdturd

cu situalia precar[ qi starea grea a sandt[fii;
- nr.l00-d din l0 noiembrie 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, in sumd

_rde 3,0 mii lei,  rl. Cimiqlia, in

legdtur[ 
z. Contibilul-qef, Bulat Tatiana, din aparatul pregedintelui raionului v-a efectua modific6ri

in bugetul raional, conform prevederilor prezentei decizii qi plata ajutoarelor materiale,

in conformitate cu legislatia in vigoare.
3. Controlul asupra eiecut[rii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Ol6rescu,

pregedintele raionului.
4. prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale Ei se aduce la cunoqtinfa:

- Direc{iei Finanle,
Contabilului-gef din aparatul preqedintelui raionului,
prin publicare pe pagina oficialI a Consiliului raional cimiglia rvrvrv.raionci nr islia. rnd.

Pregedintele gedinfei

Contrasemneazdz
Secretarul consili ului Gheorghe Netedu



Coordonat:

Mihail Olirescu, pregedintele raionului

Avizat:

Gheorghe Netedu, secretarul consiliului

Tamara Ciubotaru, sefl-interimarl, SAP

Proiect elaborat de:
Olga Corban, gefl Direcliei Finanle

/

NOTA INFORMATIVA
la proiectul deciziei

cu privire la alocarea mijloacelor Jinanciare din Fondul de rezervd

al Consiliului raional

l. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Direc{ia Finan{e.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ qi finalitlfile

urmlrite
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006

privind administralia public[ localI cu modific[rile gi complet[rile ulterioare, Legii nr.
'43512006 

privind descentralizarcaadministrativ6, Legii nr. l8ll20l4 finanlelor publice 9i

responsabititalii bugetar-fiscale, Legii nr.397l2OO3 privind finanfele publice locale,

Regulamentului privind constituirea fondului de rezeri al Consiliului raional Cimiqlia Ei

utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr,09/13 din 18.12.2015 qi penfiu

acordat'ea ajutorului fi nanciar unic.
M ii laocele di,s t ri buit e :

Decizianr. 0l/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);
Decizia nr. 05/03 din 25.09.2020 * 44,5 mii lei.

Prin proiectul deciziei date se aprob[ distribuirea surselor alocate prin dispozifile

pregedintelui in sum[ de 1400 mii lei.
Miiloacele nedistribuite din Jbndul de rezentd insumeazd - 25,0 mii lei (300,0 -

t1t,5 72,0 11,5- 11,0-25,0t.

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

armonizarea legisla{iei nafionale cu legislafia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Principala prlvedere a proiectului de decizie este acordarea ajutorului financiar

unic entru

5. Fundamentarea economico-fi nanciarl
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli

suplimentaie, fondul de rlzervl a fost aprobat impreun[ cu aprobarea bugetului raional.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporcazdin sistemul actelor notmative.



7. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului
in scopul respect[rii prevederilor Legii nr.23912008 privind h'ansparen{a in

procesul decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficiald a
Consiliului raiorral Cimiglia rvrvrv.raioncirrtislia.rttcl la directoriul 'I'ransparenla

decizionald, secliuneaConsultdri public'e ale proiec'lelor, pentru consultiri publice.

8. Constatlrile expertizei anticorupfie
in conformitate cu Legea nr. 100/2017 cu privire la actele notmative, proiectul de

decizie a fost avrzat de cdtre Secfia Administrafie Public6, secretarul consiliului raional.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate
10. Constatlrile expertizei j uridice
11. Constatlrile altor expertize

Proiectul decizie se prezintl comisiilor consultative de specialitate pentru avizare

qi se propune consiliului raional penffu examinare gi adoptare in qedin{a.

$ef al Direcfiei Finanfe Olga GORBAN




