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D E C I Z I E nr. 1-5 

                                                      din 29 martie 2019 

  Cu privire la alocarea mijloacelor 

 din Fondul de rezervă       

        
În conformitate cu prevederile art.43 și art.46 al Legii Republicii Moldova nr.436-

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi conform Regulamentului 

privind formarea şi utilizarea Fondului de rezervă al administraţiei publice locale, 

aprobat conform Deciziei Consiliului raional Şoldăneşti nr.5-18 din 06.12.2018 cu 

privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019, Consiliul raional Şoldăneşti 

DECIDE: 
I.De aprobat Dispoziția Președintelui raionului:  

- nr. 4 din 04.02.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de 

rezervă”, privind alocarea a 10,0 mii lei pentru acordarea ajutorului 

material unic veteranilor războiului din Afganistan, participanți la 

acțiunile de comemorare a ostașilor căzuți. 

- nr. 10 din 26.02.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de 

rezervă”, privind alocarea a 10,0 mii lei pentru acordarea ajutorului 

material unic veteranilor războiului din Transnistria, participanți la 

acțiunile de comemorare a ostașilor căzuți. 

II De alocat 142,7 mii lei, inclusiv: 

a) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru organizarea participării la 

Festivalul republican al cîntecelor patriotice „Vera, Nadejda, Liubovi, 

Victoria”. 

b) Consiliului raional 11,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

a cîte 2000 lei veteranilor războiului II mondial (4 persoane) și a cîte 

500 lei văduvelor de război (6 persoane). (În caz de deces al veteranului 

sau a văduvei pînă la Ziua biruinței, ajutorul material respectiv v-a fi 

acordat persoanei, care v-a confirma documentar cheltuielile de 

funerarii). 

c) Consiliului raional 10,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic          

participanților lichidării avariei de la Cernobîl.            

d) Consiliului raional 8,2 mii lei pentru acordarea ajutorului  material unic 

angajaților Secției situații excepționale Șoldănești și ai Posturilor de 

pompieri și salvatori Cotiujenii Mari și Vadul-Rașcov în legătură cu 

sărbătoarea profesională „Ziua Salvatorilor și Pompierilor”. 
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e) Consiliului raional 20,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil a 

unităților de transport ale Secției situații excepționale Șoldănești și ale 

Posturilor de pompieri și salvatori Cotiujenii Mari și Vadul-Rașcov. 

f) Consiliului raional 45,7 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

a cîte 50 lei fiecărui donator de sînge conform Planului teritorial raional 

de colectare a sîngelui pentru anul 2019. 

g) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Ganceari Nina din satul Dobrușa pentru tratamentul medical al 

fiicei Viorica. 

h) Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Nogai Tamara din orașul Șoldănești pentru tratamentul medical al 

soțului Pavel. 

i) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-lui Volociuc Ivan din orașul Șoldănești pentru tratament medical. 

j)  Consiliului raional 2,3 mii lei pentru achitarea serviciilor de transport 

prestate veteranilor războiului din Afganistan. 

k) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-lui Tîcmeister Iurii din satul Salcia pentru tratament medical. 

l) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Gangan Ludmila din satul Cușmirca pentru tratament medical. 

m) Consiliului raional 2,5 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Ivanov Rodica din satul Cobîlea pentru tratament medical. 

n) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Șaptefrați Galina din satul Olișcani pentru tratamentul medical al 

soțului Andrei. 

o) Consiliului raional 10,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Leontieva Ecaterina din orașul Șoldănești pentru tratament 

medical. 

p) Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic 

d-nei Russu Maria din satul Climăuții de Jos pentru tratament medical. 

III. Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la pp.1-2 ale prezentei Decizii din 

contul Fondului de rezervă. 

IV. Asigurarea executării prezentei Decizii se atribuie  Preşedintelui 

raionului. 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                         A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                         L.Vidraşco 

 
 

 

 

 

 

 



Nota informativă 

 

            1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului   Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă     

 Proiectul de decizie a fost elaborat de către Direcția Finanțe în baza  propinerilor 

preşedintelui raionului. 

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 din 25 iulie 2014,  

Regulamentului privind formarea şi utilizarea Fondului de rezervă al 

administraţiei publice locale. 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. 

 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Principală prevedere a proiectului de decizie privind alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul de rezervă constă în modul de alocare a mijloacelor bănești 

și controlul utilizării acestora. 

 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 pentru Fondul de rezervă a 

Consiliului raional.  

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 din 22 decembrie 2017 cu privire la 

actele normative, proiectul deciziei ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din Fondul de rezervă”, proiectul a fost avizat de către Direcția Finanț, specialistul 

principal în probleme juridice, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2013 privind transparența procesului 

decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 

raional www.soldanesti.md , la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 

Consultări publice ale proiectelor.  

7.  Constatările expertizei juridice În temeiul art. 37 din Legea nr. 100 din 22 

decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus expertizei 

juridice de către specialistul principal în probleme juridice, Aparatul preşedintelui. 

Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 

privind finanțele publice locale și Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar –fiscale nr. 181 din 25 iulie 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. 

 

Şef Direcţie Finanţe                                          Iu. Prisăcari 
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