
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

DECIZIE  nr. 
din  20    mai  2022 

Cu privire la alocarea mijloacelor                                                  PROIECT
financiare din Fondul de rezervă

      În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
cu modificările și completările ulterioare, art. 19 din Legea  nr. 397/2003 privind finanţele
publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  art.  37  alin.  (2)  din  Legea
finanţelor  publice  şi  responsabilităţii  bugetar-fiscale  nr.  181/2014,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, Regulamentului Fondului de rezervă a Consiliului raional Strășeni
și utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 5
februarie 2021, Consiliul raional DECIDE:
           
   1. Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 27,5 mii lei (Eco 272600) din Fondul de
rezervă  a  Consiliului  raional  pentru  acordarea  ajutoarelor  financiare  unice  după  cum
urmează:
--------------------pentru intervenție chirurgicală;
------------------- pentru intervenție chirurgicală;
------------------- pentru tratament;
------------------- pentru recuperarea pagubelor materiale produse în urma unui incendiu;
------------------- pentru tratament;
------------------- pentru procurarea medicamentelor;
------------------- pentru tratament;

2. Se alocă Aparatului președintelui raionului 160,0 mii lei (Eco 314110 ) din Fondul de
rezervă a Consiliului raional pentru procurarea a 3 drone și 3 stingătoare de incendiu cu
aer pentru Secția Situații Excepționale Strășeni.
    3. Direcţia finanţe va finanţa cheltuielile menţionate la prezentarea documentelor în
trezoreria regională.

4.  Se  numesc  responsabili  pentru  executarea  prevederilor  prezentei  decizii  Direcţia
finanţe și contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului.
    5.  Se desemnează responsabil de controlul  asupra executării  prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (V. Jardan). 
    6.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.   

Preşedinte al  şedinţei,                                                             
                                                        
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                 Nina  RUSU



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul de rezervă”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe și membrii Comisiei speciale constituită  prin Decizia Consiliului raional nr. 4/13
din 15 august 2008, cu modificările ulterioare.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 37  din Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar–fiscale  nr.  181/2014,  Hotărârii  Guvernului  nr.  1427/2004  pentru  aprobarea
Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităților administrației publice
locale  și  utilizarea  mijloacelor  acestora   și   Regulamentului  Fondului  de  rezervă  a  Consiliului
raional Strășeni și utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/3
din 5 februarie 2021.
Finalitățile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în   soluționarea  problemelor  cu
caracter excepțional și imprevizibil cu care se confruntă cetățenii raionului prin acordarea ajutorului
financiar  unic  persoanelor  socialmente  vulnerabile  și  procurarea  a  3  drone  și  3  stingătoare  de
incendiu cu aer Serviciului Situații Excepționale.
 Comisia specială, în ședința sa, a examinat cererile şi  documentele justificative anexate, primite de
la 10 cetățeni privind alocarea de mijloace financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.
Procesul - verbal nr. 03 din 05 mai 2022 al Comisiei speciale se anexează. În baza propunerilor
Comisiei speciale Direcția finanțe a elaborate prezentul proiect de decizie. 
  3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de
rezervă  constă  în  soluționarea  problemelor  familiilor  socialmente  vulnerabile  prin  acordarea
ajutoarelor financiare.  În proiect sunt nominalizate persoanele și mărimea ajutorului propus.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de
rezervă” va suporta cheltuieli din mijloacele aprobate în buget în sumă de 187,5 mii lei, dintre care
27,5 mii lei  pentru  acordarea ajutoarelor financiare unice.  
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  actele
normative, proiectul  deciziei  ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”
a fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția finanțe, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul deciziei  este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md, la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea proiecte de decizii.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr.  82/2017 proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul  a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei
este în concordanță cu Legea  nr.  397/2003 privind finanțele  publice locale  și Legea finanțelor
publice și responsabilității bugetar–fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund
normelor de tehnică legislativă.
Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Serviciului elaborarea și administrarea bugetului,
cu exercitarea atribuțiilor șefului Direcției finanțe                                       


