
Anexa nr. 6
la decizia Consiliului raional

nr. 05/05 din 18.12.2020

REGULAMENTUL

:,t 2.Fondul de rezerui este un fond bdnesc, constituit anual de Consiliul
raional Basarabeasca gi destinat finan{drii unor cheltuieli pentru ac{iuni cu
caracter exceplional gi imprevizibil, care se impun in decursul anului, dar nu
sulrt prevdnfie in bugetul raional.

, i]f 3. Cuantumul Fondului de rezewd se aprobS anual de cdtre Consiliul
rdibnal |a aprobarea bugetului pentru anul urmdtor, in mdrime de cel mult 2Yo

din volumul cheltuielilor bugetului raional, in conformitate cu prevederile
ar,ticolului 18 din Legea rr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan{ele
p1h$lice locale.

ale avariilor,

. b) 'restabilirea obiectelor de importan{d 1oca15 (care se afl6 la balan{a
autoritAlilor publice locale din raion) in cazul calamitSlilor naturale provocate de
procese geologice periculoase;
, ,ii c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistra[i;

i I d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile
in,mdrime de pind la un salariu mediu lunar pe economia nationald pentru anul
pregedent, cu pr ezentarea do cumentelor j usti fi cative ;

ii' e) finantarea unor actiuni de exceplie, neplanificate, ce tin de promovarea
cul,furii, iartei gi tradiliilor nalionale din raion;
, i,,l D jrecuperarea cheltuielilor legate de transportarea qi repartizarea, l,rl I) irecuperarea cneltulelllor legate
ajutoarelor umanitare (in caz de necesitate);

i I ; g) pcordarea ajutorului financiar sau material Sectiei sttualii exceplionale
Bl{$arabbasca pentru imbundtdlirea bazei tehnico-materiale, conform
pnevedetilor legale;

,,i h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil qi.necesit6{i de urgenld, care, in
coilformitate cu legislalia, lin de competenla Consiliului raional.

I 5. in cantl incasirii in procesul de executare a bugetului a veniturilor
suplimentare la cele aprobate in bugetul raional, Fondul de rezewd poate fi
complet[t pe parcursul anului cu mijloace financiare,, in limita stabilitd de
Cgpsiliul raional, dar nu mai mult de 2Yo din volumul cheltuielilor preconizate
in buget.
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., . 1, Prezentu.l Regulament este elaborat in conformitate cu Regulamentul-tip

Fryilvind ponstituirea fondurilor de rezewd. ale autoritdlilor administraliei publice
ldqple gf utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.
'!4Q7 diit22 decembrie 2004 qi determind modul de utilizare, eviden!6 gi control
bli Fondrllui de rezewd,al Consiliului raional.

i I al Consiliului raional Basarabeasca pentru anul 2021
i i privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezewd
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li 6. Alocarea mijloacelor Fondului de rezervd se efectueazd in baza deciziei

ai ! .r. lrConsiliului raional, in limita alocatiilor prevAzute in buget $i in baza
.r:1.' I 'doCumentelor j usti fi cative.

i t', 7. ln cazuri exceplionale qi necesitdli de urgentd stipulate in punctul 4
litera a) din prezentul Regulament, autoritatea executivd a Consiliului raional
vaialoca, inbaza dispoziliei sale, mijloace din Fondul de rezervd, cu aprobarea

yJterioale obligatorie de cdtre Consiliu, in gedinla sa imediat urmdtoare.
tilri ir r'i I

I Pflocedura elaboririi qi adoptirii deciziilor privind utilizarea mijloacelor
;li I din Fondul de rezervi
ii 8. Autoritatea executivd a Consiliului raional examineazd, cererile,

demersurile, solicitdrile (in continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice
giijuridice privind alocarea de mijloace din Fondul de rezervd qi le remite pentru
examinare personalului abilitat cu acest drept (aparatul pregedintelui raionului
gi/sBu difectiile Consiliului raional).
i I i 9. In unna examindrii cererilor primite qi a documentelor justificative, cu
e>iieptia cazului expus in punctul 4 litera a), Direc{ia finanle elaboreazd,
pqgiectu! de decizie, care impreund cu materialele confirmative le prezintd in
mlogul stabilit comisiei consultative de specialitate a Consitiului raional pentru
egnopomie, buget gi finante, care la rindul ei propune Consiliului raional
a$optarga deciziei privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rczewd,.

i i l0.lConsiliul raional in gedinla sa examineazd avizul gi proiectul de decizie,
precum,gi alte materiale justificative gi decide asupra alocdrii mijloacelor din
Fpndul de rezerv6.

, ii. i tvtodul de alocare a mijloacelor din Fondul de rezewd
i, I al Consiliului raional

iifi 11.j Direcfia finan!e,inbaza deciziei Consiliului raional gi a documenrelor
justificative, alocd mijloace din Fondul de rezervd,, cu precizarea planului de
cheltuieli.

i..l l2.lMijloacele Fondului de rezewdal Consiliului raional prevdzure penrm a
filalocate persoanelor juridice se transferd pe conturile acestora, iar persoanelor

,fiflpe sejvor aloca prin transfer, prin intermediul oficiului pogtal.
I i 13. Finanlarea cheltuielilor din Fondul de rezewd se efectueazdpe mdsura

incasdrii veniturilor in bugetul raional gi se reflectd in partea de cheltuieli intr-o
ppzitie distinctS.

iil {videnfa qi controlul utilizirii mijloacelor Fondului de rezervi
i,il 14.' Mijloacele Fondului de rezervd se utilizeazd,in strictd conformitate cu

deStinalia 1or, prevd nfid, in decizia Consi I i ului rai onal.', 15. Datele privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezewd se reflect6 in
informa{iile despre mersul executdrii bugetului unithlii administrativ-teritoriale.

i.1,, 
16.i Autoritatea executivd a Consiliului raional prezintd raportul despre

ytilizarep mijloacelor Fondului impreund cu raportul privind meisul .*..uii.i
bu$etulrii raional sau la altd, datd,,la solicitarea consiliului.

l:

li 17.. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din Fondul de rezewd se
r-estituie:in bugetul raional, conform situa{iei la 31 decembrie.
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Gheorghe LIVITCHI
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Fsridului de rezewd se efectueazd de cdtre organele de control abilitate cu acest
d{qPt. 
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i iili 19i Utilizarea contrar destinaliei a mijloacelor Fondului de rczewd,

j,ii
jtili iiti I

llii 18.1 Controlul asupra utilizdrii eficiente qi dupd destina{ie a mijloacelor
Fgridului derezewd se efectueazdde cdtre organele de control abilitate cu acest

cQnstituie temei pentru perceperea lor integrald gi incontestabild in bugetul
Idi$nal pi tragerea la rdspundere a persoanelor culpabile, in conformitate cu
prevederile legisla{iei.

I ijii 20.i Responsabilitatea pentru alocarea gi utilizarea mijloacelor Fondului de
r-QCbrvd revine autoritdlii executive a Consiliului raional.
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