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DECIZIA nr. 7.25 PROIECT

din 14 octombrie 2021

”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
din Fondul de rezervă a Consiliului Raional”

' u!f

în temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică 
locală”, art.37 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, art. 19 al Legii'privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Regulamentului 
privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului Raional Leova şi utilizarea mijloacelor 
acestuia aprobat prin decizia Consiliului raional Leova nr.3.5 din 03 iulie 2014 ”Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului Raional Leova şi 
utilizarea mijloacelor acestuia, pct.3, pct, 4 al Dispoziţiei Comisiei Raionale pentru Situaţii 
Excepţionale nr. 9 din 13.09.2021 şi Dispoziţiei Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale nr. 
10 din 27.09.2021, Consiliul Raional Leova, ^

or. Leova

DECIDE:

1. Se alocă mijloace financiare în sumă de 60 000 lei din Fondul de Rezervă al Consiliului 
Raional Leova, pentru restabilirea unor porţiuni de drumuri, care au suferit în urma 
ploilor torenţiale:

- primăriei Beşteţnac 20 000 lei
- primăriei Tochile Răducani 20 000 lei
- primăriei Sarata Răzeşi 20 000 lei

Resursele bugetare vor fi direcţionate pe programe în conformitatate cu clasificaţia bugetară:
0451 T ransport rutier
6402 Dezvoltarea drumurilor
00388 Situaţii excepţionale şi lichidarea urmărilor calamităţilor naturale

2. Se ia act de Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 126 din 21.07.2021 „Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare din Fondul de rezerva” prin care s-a acordat mijloace financiare 
primăriei corn. Cazangic în sumă de 40 000 lei, pentru lichidarea urmărilor calamităţilor 
naturale, restabilitea unor porţiuni de drumuri locale.

3. Executarea prezentei deciziţii se pune în sarcina dnei Maria Dubceac, şef Direcţia Finanţe 
din subordinea Consiliului Raional şi a dnei Elena Screlea, contabil-şef din cadrl aparatului 
preşedintelui raionului.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dl Nicolae 
Priţcan.

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional Elena Copoţ



N O T Ă  informativă
la proiectul de deicizie nr. din 14 octombrie 2021 
„C u p riv ire  la  a lo ca re a  m ijlo ace lo r financiare  
din Fondul de rezervă al Consiliului Raional”

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. Condiţiile ce au 
impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizie este Direcţia Finanţe; care a fost elaborat în temeiul 
prevederilor art.37 din Legea finanţelor publice si responsabilităţii b u geta r-f isca le nr,181 din 25 
iulie 2014, avînd în vedere Dispoziţiile Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale nr.9 din 
13.09.2021 (pct. 3;4), nr. 10 din 27.09.2021.

Principalele prevederi ale proiectului
Prezentul proiect de decizie prevede alocarea de mijloace bugetare pentru restabilirea unor porţiuni 
de drumuri, care au suferit în urma ploilor torenţiale:

- primăriei Beştemac 20 000 lei
- primăriei Tochile Răducani 20 000 lei
- primăriei Sarata Răzeşi 20 000 lei

Fundamentarea economico-fmanciară „
Implementarea prezentului proiect de decizie presupune susţinerea UAT de nivelul I la 

restabilirea unor porţiuni de drumurilocale, care au suferit în urma ploilor torenţiale.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie inplică modificări la Bugetul raional aprobat pe anul 2021 prin 

micşorarea fondului de rezervă cu 60000 lei şi transmiterea mijloacelor financiare la Bugetele UAT 
de nivelul I.

Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional.

Şef Direcţie Finanţe Maria DUBCEAC


