
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 1/
din  5 februarie  2021            

PROIECT                     
Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind constituirea  Fondului de rezervă 
a Consiliului raional Strășeni și utilizarea 
 mijloacelor acestuia

       În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală,  cu modificările și  completările  ulterioare,  prevederile
art.  19 din Legea nr.  397/2003 privind finanţele publice locale,  cu modificările și
completările ulterioare, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.
181/2014,  Hotărîrii Guvernului nr. 1427/2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip
privind  constituirea  fondurilor  de  rezervă  ale  autorităților  administrației  publice
locale și utilizarea mijloacelor acestora, examinînd nota informativă, Consiliul raional
DECIDE:

     1.  Se aprobă Regulamentul privind constituirea  Fondului de rezervă a Consiliului
raional Strășeni și utilizarea acestuia (se anexează).
     2. Se pune în seama președintelui raionului (P. Tamaciuc), șefului Direcției finanțe
(V.  Manoli)  utilizarea  mijloacelor  Fondului  de  rezervă  în  conformitate  cu
Regulamentul aprobat și actele normative în vigoare.
     3.  Se abrogă deciziile Consiliului raional:
- nr. 18/8 din 15 martie 2005 „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr.
4/4  din  26  august  2003  şi  aprobarea  Regulamentului   fondului  de  rezervă  al
Consiliului raional”;
- nr. 6/26 din 19 noiembrie 2010 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional  nr. 18/8 din 15 martie 2005”.  
      4.  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

AVIZAT:
Serviciul juridic                                         I.  Malic 
Direcția finanțe                                          V. Manoli



                                                                                                 Anexă 
             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 1/      din 5  februarie  2021

REGULAMENTUL
privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional Străşeni

și utilizarea mijloacelor acestuia

I. Dispoziţii generale

     1.  Regulamentul  privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului
raional   (în  continuare  –  Regulamentul)  determină  modul  de  constituire,
utilizare, evidenţă şi control al Fondului de rezervă a Consiliului raional.
     2.   Prevederile  prezentului  Regulament  au  acţiune  asupra  autorităţilor
reprezentative  şi  deliberative  şi  a  autorităţilor  executive  ale  unităţilor
administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.

II. Constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional,
utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia

     3.  Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de Consiliul
raional   în  scopul  finanțării   cheltuielilor  urgente  care  survin  pe  parcursul
anului bugetar și care nu au fost posibil de anticipat și, prin urmare de prevăzut
în bugetul aprobat și care  ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice
raionale.
     4.   Cuantumul Fondului de rezervă se aprobă anual  de către Consiliul
raional la aprobarea bugetului raional pentru anul următor, în mărime de cel
mult  2%  din  volumul  cheltuielilor  bugetului  raional,  în  conformitate  cu
prevederile art. 19 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cu
modificările  și  completările  ulterioare  și  Legii  finanțelor  publice  și
responsabilității bugetar-fiscale.
     5.   Mijloacele Fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:

a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea
lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;

b) restabilirea obiectelor de importanţă raională (care se află în proprietatea
raionului Strășeni) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese
geologice periculoase;

c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi;
d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile,

persoanelor,  care  au suferit  intervenţii  chirurgicale  complicate,  pentru
tratarea  bolilor  incurabile,   întreținerea  copiilor  minori  din  familiile
defavorizate;

e) finanţarea  unor  acţiuni  de  promovare  a  culturii,  altor  activităţi  avînd
drept scop dezvoltarea raionului;
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f) recuperarea  cheltuielilor  legate  de  transportarea  şi  repartizarea
ajutoarelor umanitare acordate raionului (în caz de necesitate);

g) acordarea  ajutorului  financiar  sau  material  serviciului  de  pompieri  şi
salvatori  pentru  îmbunătăţirea  bazei  tehnico-materiale,  conform
prevederilor legale;

h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în
conformitate  cu  legislaţia,  ţin  de  competenţa  autorităţilor  publice
raionale.

     6.  În cazul  încasării  în procesul  de executare a bugetului  a veniturilor
suplimentare la cele aprobate în bugetul raional,  Fondul de rezervă poate fi
completat  pe  parcursul  anului  cu  mijloace  financiare,  în  limita  stabilită  de
Consiliul raional, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate
în buget.
     7. Alocarea mijloacelor Fondului de rezervă se efectuiază în baza deciziei
Consiliului  raional,  în  limita  alocaţiilor  prevăzute  în  buget  şi  în  baza
documentelor justificative.
     8.  În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (punctul 5 litera a) din
prezentul regulament) președintele raionului va aloca, în baza dispoziţiei sale,
mijloace din Fondul de rezervă,  cu aprobarea ulterioară obligatorie de către
Consiliul raional.

III.  Procedura de examinare a cererilor, elaborarea şi adoptarea deciziilor
Consiliului raional privind utilizarea mijloacelor din Fondul de rezervă

          
      9. Pentru a obține ajutorul financiar din Fondul de rezervă, persoanele fizice
la  înaintarea   cererii, demersului, solicitării în scris,  sunt obligate să anexeze
următoarele acte și documente  justificative:
     a) Procesul-verbal de examinare la locul de trai a condițiilor de locuit, întocmit
de asistentul social din localitate, care constată starea socială, condițiile de trai și
venitul total al familiei (salarii, pensii, alocații, indemnizații, ajutor social/ajutor
pentru perioada rece, venituri din darea în arendă a terenurilor agricole) în baza
cărora se determină necesitatea de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, precum
și veridicitatea circumstanțelor expuse în cerere;
     b) În cazul invocării motivului de boală, se va anexa certificatul, eliberat de
instituțiile  medicale  în  ultimele 2 luni  ale  anului  în  curs,  care  confirmă starea
sănătății solicitantului și necesitatea de a procura medicamente pentru tratament,
de  a  achita  serviciile  medicale,  care  nu  sunt  gratuite  sau  compensate  și  care
urmează a fi procurate suplimentar din sursele proprii;
     c)  În cazul invocării motivului privind lichidarea consecințelor incendiilor
Procesul-verbal de constatare a incendiului;
     d)  Copiile buletinului de identitate, legitimației de pensionar, adeverințelor de
naștere ale copiilor, după caz; 
     e)  Adeverința privind componența familiei (de la primărie).
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     10. Ajutorul financiar din Fondul de rezervă  solicitantului poate fi alocat o
dată la 3 ani.
     11.  Suma maximă pentru tratament nu va depăși 3,0 mii lei și pentru calamități
naturale (incendii, inundații) 5,0  mii lei.
     12. Președintele  raionului examinează cererile,  demersurile,  solicitările (în
continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind alocarea de
mijloace din Fondul de rezervă şi le remite pentru examinare  Direcției finanțe,
subdiviziune a Consiliului raional. 
      13. Direcția finanțe examinează cererile și documentele justificative anexate
în  conformitate  cu  prevederile   prezentului  Regulament  și   prezintă  pachetul
complet de documente Comisiei speciale pentru examinare.
      14.  Comisia  specială,  constituită  prin  decizia  Consiliului  raional  în
componența:  președintele  raionului  (președinte  al  comisiei),  șeful  Direcției
finanțe, un reprezentant al Direcției finanțe (secretarul comisiei), vicepreședinții
raionului, 3-4 consilieri raionali, reprezentantul instituției medicale raionale, șeful
organului local de protecție socială, reprezentantul Secției Situații  Excepționale
Strășeni, examinează cererile, demersurile, solicitările parvenite de la persoanele
fizice privind alocarea de mijloace din Fondul de rezervă,  şi după caz, înaintează
propuneri de soluționare a cererilor. 
     15. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu
excepţia cazului expus în punctul 5 litera a) de către Comisia specială, Direcția
finanțe  elaborează  proiectul de decizie și nota informativă, care se prezintă în
modul  stabilit  Consiliului  raional  pentru  adoptarea  deciziei  privind  acordarea
ajutoarelor financiare din Fondul de rezervă.

III. Modul de alocare a mijloacelor din Fondul de rezervă
ale autorităţilor administraţiei publice locale

     16. Direcţia  finanţe în baza deciziei Consiliului raional şi a documentelor
justificative,  alocă  mijloace  din  Fondul  de  rezervă,  cu  precizarea  planului  de
cheltuieli.
     17. Mijloacele Fondului de rezervă  prevăzute pentru a fi alocate persoanelor
juridice se transferă pe conturile acestora, iar cele alocate persoanelor fizice – la
conturile  acestora  sau  se  achită  nemijlocit  în  mijloace  băneşti,  în  funcţie  de
solicitarea beneficiarului.
     18. Finanţarea cheltuielilor din Fondul de rezervă se efectuiază pe măsura
încasării  veniturilor în bugetul unităţii  administrativ-teritoriale şi  se  reflectă în
partea de chetuieli într-o poziţie distinctă.

IV. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor
Fondului de rezervă

     19. Mijloacele Fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu
destinaţia lor, prevăzută în decizia Consiliului raional.

3



     20. Datele privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă se reflectă în
informaţiile despre mersul executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale.
     21. Direcția finanțe,  prezintă Consiliului raional raportul despre utilizarea
mijloacelor  Fondului  de  rezervă  împreună  cu  raportul  privind  executarea
semianuală/anuală a bugetului raional, sau la altă dată, la solicitarea Consiliului
raional.
     22. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din Fondul de rezervă se restituie în
bugetul raional, conform situaţiei la 31 decembrie.
    23. Controlul  asupra  utilizării  eficiente  şi  după  destinaţie  a  mijloacelor
Fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest
drept.
    24. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor Fondului de rezervă constituie
temei  pentru  perceperea  lor  integrală  şi  incontestabilă  în  bugetul  raional  şi
tragerea  la  răspundere  a  persoanelor  culpabile,  în  conformitate  cu  prevederile
legislaţiei.
   25.  Responsabilitatea  pentru  alocarea  şi  utilizarea  mijloacelor  Fondului  de
rezervă revine autorităţii executive a raionului.
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