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DECIZIE nr. 2/
din      martie  2020

                                                                                                                                     
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 i completările ulterioare, art. 19 din Legea  nr. 397/2003ș
privind finanţele publice locale, cu modificările i completările ulterioare,ș  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, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 18/8
din  15  martie  2005,  cu  modificările  ulterioare,  examinând  nota  informativă,
Consiliul raional DECIDE:

     1. Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 40,0 mii lei (Eco 272600) din
Fondul de rezervă a Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor financiare
unice după cum urmează:
- 3,0 mii lei dnei Ganea Svetlana (s. One ti) pentru procurarea medicamentelor;ș
-  3,0 mii  lei  dnei  Jitaru Maria  (or.  Stră eni,  str.  M. Sadoveanu,  35 a)  pentruș
tratament;
- 5,0 mii lei dnei Anastasia Nicula (or. Stră eni, str. Gheorghe Asachi, 4) pentruș
între inerea fiicei cu grad sever de dizabilitate;ț
- 5,0 mii lei dlui  Robu Ion (s. Căpriana, str. M. Eminescu ,15) pentru tratamentul
fiului;
- 5,0 mii lei dlui Cebotari Andrei (s. Vorniceni, str. M. Varlaam 6, sect. 7) pentru
repara ia casei de locuit, în urma incendiului;ț
- 3,0 mii lei dnei Cristian Maria (s. Micleu eni) pentru între inerea fiicei cu gradș ț
de dizabilitate;
-  2,0  mii  lei  dnei  Ivancenco  Ana  (s.  Coju na,  str.  Podgorenilor,  69)  pentruș
tratamentul copilului;
- 1,0 mii lei dnei E anu Daria (mun. Stră eni, str. tefan cel Mare, 26) pentruș ș Ș
procurarea medicamentelor;
- 5,0 mii lei dnei Crî mari Elena (s. Dolna) pentru interven ie chirurgicală;ș ț
- 5,0 mii lei dlui Coblean Vladimir, grad sever de dizabilitate (s. One ti) pentruș
tratament;
- 3,0 mii lei dnei Ciobanu Vera (s. Vorniceni, str. Ion Luca Caragiale, 3) pentru
procedurile de dializă;

     2.  Direcţia  finanţe  va  finanţa  cheltuielile  menţionate  la  prezentarea
documentelor în trezoreria regională.

3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful
Direcţiei finanţe (V. Manoli) i contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionuluiș
(V. Gobja).
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     4.  Se  desemnează  responsabil  de  controlul  asupra  executării  prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (P. Tamaciuc). 
     5. 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

VIZAT:
Serviciul juridic                                      I. Malic
Direcţia finanţe                                   V. Manoli
Contabilul- ef al Aparatului                   V. Gobjaș
pre edintelui raionuluiș



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

financiare din Fondul de rezervă”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia finan e i membrii Comisiei de acordare a ajutoarelor financiare din Fondul de rezervă aț ț ș
Consiliului raional Stră eni.ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul art. 37  din Legea finan elor publice i responsabilită iiț ș ț
bugetar-fiscale nr. 181/2014, Hotărârii de Guvern nr. 1427/2004 pentru aprobarea Regulamentului-
tip  privind  constituirea  fondurilor  de  rezervă  ale  autorită ilor  administra iei  publice  locale  iț ț ș
utilizarea mijloacelor acestora i Deciziei Consiliului raional nr. 18/8 din 15 martie 2005.ș
Finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  solu ionarea  problemelor  cuț ț
caracter excep ional i imprevizibil cu care se confruntă cetă enii raionului.ț ș ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principală  prevedere  a  proiectului  de  decizie  „Cu privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare  din
Fondul  de  rezervă”  constă  în  solu ionarea  problemelor  familiilor  socialmente  vulnerabile  prinț
acordarea ajutoarelor financiare. 
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 40,0 mii lei din Fondul de
rezervă a Consiliului raional 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 i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative, proiectul  deciziei ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”,
a fost avizat de către Serviciul juridic, Direc ia finan e, secretarul Consiliului raional.ț ț
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional,ț
proiectul deciziei  este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md, la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr.  82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț ț
Proiectul de decizie corespunde normele juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
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 concordan ă cu Legea  nr. 397/2003 privind finan ele publice locale i Legea finan elorț ț ș ț
publice i responsabilită ii bugetar-fiscale nr. 181/2014. Structura i con inutul actului corespundș ț ș ț
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.

eful Direc iei finan e                                                  Vera MANOLIȘ ț ț

 


