
NOTĂ  INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie a  Consiliului raional 

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” 
 
 

I. Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului 
    Proiectul deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de 

rezervă”a fost elaborat de către Direcţia finanţe în baza Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014 art. 37 şi propunerilor Comisiei de 
acordare a ajutoarelor financiare din Fondul de rezervă. 

Proiectul deciziei a fost elaborat în scopul soluţionării petiţiilor parvenite în adresa 
Consiliului raional şi finanţării cheltuielilor urgente care au survenit de la ultima şedinţă a 
Consiliului raional, şi asigurării utilizării eficient şi transparent a mijloacelor financiare 
alocate din Fondul de rezervă. 

 
II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Proiectul deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de 
rezervă” este elaborat în baza Regulamentului de utilizare a Fondului de rezervă aprobat 
prin Decizia Consiliului raional nr. 18/8 din 15 martie 2005, care reglementează 
procedura elaborării şi adoptării deciziilor, modul de alocare a mijloacelor şi controlul 
utilizării mijloacelor Fondului de rezervă. 
 
III.  Fundamentarea economico-financiară 

Avînd în vedere că la aprobarea bugetului raional pe anul 2017 pentru Fondul de 
rezervă au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 500,0 mii lei, iar soldul 
neutilizat la data elaborării constituie 111,4 mii lei, cheltuielile vor fi efectuate în limita 
mijloacelor planificate pentru Fondul de rezervă. 

 
IV.  Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact semnificativ în soluţionarea problemelor abordate de 
cetățeni în petiţiile adresate Consiliului raional. 

 
V. Consultarea publică a proiectului 

 
       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul ”Transparența decizională”, 

secţiunea „Consultări publice ale proiectelor.” 
 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 
avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 
 

 
Şef al Direcţiei finanţe,                                                Manoli Vera 




