
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT
DECIZIE Nr„#7// 

din ///2iWW^2022

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

In conformitate cu:
- art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (2) din Lege nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. b ) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;1
- art. 19 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
- art. 37 din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
- Anexa nr. 15 din Decizia consiliului raional nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua;
- Decizia consiliului raional nr. 01/03 din 11.03.2022 cu privire la modificarea 

bugetului raional aprobat pentru anul 2022, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se aprobă distribuirea surselor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului 
Raional Cimișlia, după cum urmează:
- , 

 ajutor material în legătură cu starea sănătății precară și cheltuielile 
costisitoare în urma unei intervenții chirurgicale;

- 
 ajutor material în legătură cu starea sănătății precară și 

cheltuielile costisitoare pentru intervenția chirurgicală;
- a, 

ajutor material în legătură cu situația financiară precară.
2. Direcția Finanțe Cimișlia va introduce modificările în bugetul raional conform 

prevederilor prezentei decizii.
3. Secția Contabilitate va efectua plata ajutorului material în conformitate cu 

legislația în vigoare.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

președintele raionului.
5. Prezenta decizie se include în Registru de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință:
- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Secției Contabilitate;
- Persoanelor vizate;



- Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia 
.www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului

Coordonat:

Președintele raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Șef Direcție Finanțe

Gheorghe Netedu

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian

Ghenadie Grosu

Olesea Răcilă

http://www.raioncimislia.md


NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie nr. din '/'f. 2022

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

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților Ia elaborarea proiectului
Proiectul de decizie este elaborat de către Direcția Finanțe.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile 
urmărite
Acordarea ajutoarelor financiare (materiale), în baza cererilor înaintate.
Informativ:
Mijloacele Fondului de rezervă aprobate pentru anul în gestiune au alcătuit 300,0 mii lei, 
repartizarea alocațiilor prin Deciziile Consiliului Raional se reflectă mai jos:

1. Decizia nr. 01/10 din 11.03.2022, au fost distribuite 179,0 mii lei;
2. Decizia nr. 02/03 din 14.04.2022, au fost distribuite 65,8 mii lei;
3. Decizia nr. 03/04 din 17.06.2022 au fost distribuite 93,9 mii lei și restabilite în 

Fondul de rezervă, mijloacele financiare în mărime de 100,0 mii lei alocate prin 
Decizia nr. 01/10 din 11.03.2022, destinate pentru acoperirea cheltuielilor aferente 
măsurilor de primire și găzduire a refugiaților din Ucraina veniți în raionul Cimișlia.

4. Decizia nr. 05/03 din 29.09.2022 - 29,5 mii lei;
5. Sold neutilizat - 16,8 mii lei.____________________________________________

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul de decizie nu conține careva norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene._____________________________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie constă în alocarea surselor din Fondul de rezervă._________________
5. Fundamentarea economico-financiară
Impactul economico-fmanciar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 
implementarea prevederilor prezentei decizii. Sursele financiare sînt incluse în bugetul 
raional._______________________________________________________________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul privind constituirea 
fondului de rezervă al Consiliului raional Cimișlia și utilizarea mijloacelor acestuia, 
aprobat prin Decizia nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional 
pentru anul 2022 în lectura a doua. Toate modificările corespund cu prevederile art. 19 din 
Legii nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale și art. 37 din Legea nr. 
181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.______________________
7. Constatările expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde prevederilor 
art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul proiect de 
decizie a fost elaborat în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. b1 2 3 4 5 6 7) din Legea nr. 436/ 2006 
privind administrația publică locală, art. 24 și art. 25 din Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și art. 19 din Legea finanțelor publice locale 
nr. 397/2003. ’



Proiectul este în concordanță cu legilslația sus menționată, structura și conținutul actului 
corespunde normelor de tehnică legislativă. Examinarea și aprobarea proiectului în cauză 
este de competența Consiliului raional și are suport juridic pozitiv.___________________
8. Avizarea și consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a 
Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul cu privire la 
consultări publice și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare sînt plasate pe 
pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea - 
Transparența decizională/ Proiecte de decizii.______________________________________
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 
propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Șef Direcție Finanțe Olesea Răcită

http://www.raioncimislia.md



