
 

      REPUBLICA MOLDOVA         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                          РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 
 

(proiect) 

 

DECIZIA nr. 6/_ 

din __ decembrie 2018 

 

Cu privire la aprobarea  

Regulamentului privind  utilizarea 

mijloacelor fondului de rezervă  

al Consiliului raional Ocniţa  

 

 

În temeiul art. 43 (1) b
1
) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, în scopul reglementării utilizării mijloacelor fondului de rezervă al raionului, 

în conformitate cu art.19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 

16.10.2003 şi conducîndu-se de prevederile „Regulamentului-tip privind constituirea 

fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice loclale şi utilizarea mijloacelor 

acestora”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427 din 22.12.2004, Consiliul raional 

Ocniţa 

 

 DECIDE: 

 

1. Se aprobă regulamentul privind  utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului 

raional Ocniţa, conform anexei  la prezenta decizie. 

2. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 2/2  din 29.03.2012 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind  utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului Ocniţa”. 

3. Secretarul consiliului raional, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare pe 

pagina electronică oficială (ocnita.md), a prezentei decizii şi anexei în termen de 5 zile de la 

semnare.  

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                

 

Secretarul Consiliului                                                                            Alexei Galuşca  
 

 

 

 

 



 

Anexă  

la decizia Consiliului raional Ocniţa  

nr. 6/__ din __ decembrie 2018 

 

 

Regulamentul 

privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului Ocniţa 

 

I. Dispoziţii generale 

 

          1.  Prezentul regulament este elaborat în baza art. 19 din Legea Republicii Moldova 

“Privind finanţele publice locale” nr. 397 – XV din 16.10.2003 şi ţinînd cont de prevederile 

„Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei 

publice loclale şi utilizarea mijloacelor acestora”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427 

din 22.12.2004. Regulamentul determină modul de utilizare şi de evidenţă a mijloacelor 

fondului de rezervă al Consiliului raional Ocniţa, denumit în continuare fond de rezervă. 

 

II. Constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Ocniţa, 

utilizarea şi alocarea mijloacelor acestuia 

 

2. Fondul de rezervă este un fond bănesc constituit anual de Consiliul raional şi 

destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care nu sînt 

prevăzute în bugetul raional şi care ţin de competenţa Consiliului raional. 

3. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul raional la 

aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor 

bugetului raional, în conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanţele publice locale.  

4. 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 locală (care se află la balanţa autorităţilor publice 

locale din raion) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice 

periculoase; 

c) acordarea ajutorului material unic pentru sinistraţi; 

d) finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor acţiuni, avînd drept scop 

dezvoltarea comunităţii; 

e) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare 

unităţii administrativ – teritoriale (în caz de necesitate); 

f) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori pentru 

îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale; 

g) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care,  în conformitate cu 

legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale. 



 

5. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la 

cele aprobate pe an, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace 

financiare, în limita stabilită de autoritatea reprezentativă şi deliberativa respectivă, dar nu 

mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget. 

6. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului 

raional, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative. 

7. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (punctul 4 litera a) din prezentul 

Regulament) Preşedintele raionului va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de 

rezervă, cu informarea ulterioară obligatorie a Consiliului raional. 

 

 

III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor Consiliului raional privind utilizarea 

mijloacelor din fondul de rezervă 

 

8. Preşedintele 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 personalului abilitat cu acest drept (aparatul 

preşedintelui raionului şi/sau direcţiile consiliului). 

9. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia 

cazului expus în punctul 4 litera a),  elaboreză un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintă 

în modul stabilit Consiliului raional. 

10. Consiliul raional examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum şi 

alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă. 

 

 

IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondul de rezervă 

ale autorităţilor administraţiei publice locale 

 

11. Direcţia finanţe, în baza deciziei Consiliul raional, dispoziţiei Preşedintelui 

raionuui şi documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea 

planului de cheltuieli. 

12. Mijloacele fondului de rezervă ale Consiliului raional prevăzute pentru a fi alocate 

instituţiilor publice, se înscriu în devizele de cheltuieli ale instiuţiilor beneficiare şi se 

finanţează din buget în modul stabilit pentru finanţarea cheltuielilor, iar cele alocate 

persoanelor fizice – se înscriu în planurile de finanţare ale instituţiilor publice responsabile de 

executarea deciziilor sau dispoziţiilor de alocare a mijloacelor şi se transferă de către 

instituţiile date la conturile beneficiarilor, sau se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în 

funcţie de solicitarea beneficiarului. 

13. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării 

veniturilor în bugetul raional şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă. 

 

 



 

V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă 

 

14. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia 

lor, prevăzută în decizia Consiliului raional. 

15. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile 

despre mersul executării bugetului raional. 

16. Preşedintele raionului prezintă Consiliului raional raportul despre utilizarea 

mijloacelor fondului împreună cu raportul privind executarea bugetului raional pe anul 

respectiv. 

17. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul 

raional, conform situaţiei la 31 decembrie. 

18. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de 

rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept. 

19. 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. 

20. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă 

revine Preşedintelui raionului. 

 

 

Secretarul Consiliului                                                                                          A. Galuşca 

 

 

 

Notă informativă la proiectul deciziei  

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  utilizarea mijloacelor fondului de 

rezervă al Consiliului raional Ocniţa” 

 

Pe parcursul aplicării prevederilor regulamentului privind  utilizarea mijloacelor fondului de 

rezervă al Consiliului raional Ocniţa, arobat prin  Decizia Consiliului raional nr. 2/2  din 

29.03.2012 s-a constatat, că prevederile punctului 4, litera e), „acordarea ajutorului material 

unic persoanelor care necesită tratament costisitor, pentru care Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină nu a încheiat contracte cu instituţiile medico-sanitare pe perioada 

respectivă” practic nu pot fi aplicate, deoarece din martie 2012 pînă în prezent nici un 

solicitant de ajutor material pentru tratament nu a prezentat confirmare de la CNAM despre 

necontractarea cu instituţiile medico-sanitare a tratamentului maladiilor de care sufereau 

solicitanţii. Totodată, prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova  nr. 389 din 

12.12.2016 „Privind selectarea pacienţilor pentru tratament costisitor” este aprobată 

modalitatea de examinare a cererilor şi de acordare a ajutoarelor materiale pentru tratament 

costisitor în ţară şi peste hotare. În legătură cu aceasta, se propune de exclus acest punct din 

Regulament. Ajutoare materiale pentru cetăţeni în situaţii imprevizibile, cu caracter de 

urgenţă vor putea fi acordate în baza punctului 4, litera g) din noul regulament. 



 

De asemenea, se propune de exclus  punctului 4, litera d) „acordarea ajutorului material unic 

persoanelor, locuinţele cărora au fost afectate de incendii”, dat fiind faptul, că asemenea 

situaţii va fi posibil de examinat prin intermediul serviciului social „suport monetar”, 

mecanismele căruia permit o examinare mai minuţioasă şi mai transparentă a solicitărilor, 

precum şi controlul privind utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor alocate. 

Totodată, la punctul 12 din Regulament au fost făcute precizări şi adaptări la situaţia actuală, 

a modalităţii de implementare a deciziilor şi dispoziţiilor de alocare a mijloacelor din fondul 

de rezervă. 

În legătură cu aceasta, se propune aprobarea Regulamentului privind  utilizarea mijloacelor 

fondului de rezervă al Consiliului raional Ocniţa în redacţie nouă, conform anexei la proiectul 

deciziei şi abrogarea deciziei nr. 2/2 din 29.03.2012. 

 

 

Director direcţie generală finanţe                                                C. Gudima 

 


