Anexa nr. 6
la dispozilia preqedintelui raionului
nr. 160 din 28.12.2018

REGULAMENTUL
privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezerYd
al consiliului raional Basarabeasca pentru anul 2018

in

conformitate cu Regulamentul-tip
privind constituirea fondurilor de rezewd ale autoritSlilor administraliei publice
iocale gi utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.
1427 din 22 decembri e 2004 gi determind modul de utilizare, evidenld qi control
al Fondului de rezewdal Consiliului raional.
2. Fondul de rezervd este un fond bdnesc, constituit anual de Consiliul raional
Basarabeasca gi destinat finanldrii unor cheltuieli pentru acliuni cu caracter
exceplional gi imprevizibil, care se impun in decursul anului, dar nu sunt
prevdnfie in bugetul raional.
3. Cuantumul Fondului de rezervd se aprobd anual de cdtre Consiliul raional la
aprobarea bugetului pentru anul urm[tor, in mdrime de cel mult Zoh din volumul
c^heltuielilor bugetului raional, in conformitate cu prevederile articolului 18 din
Legeanr.397-XY din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale.
4. Mijloacele Fondului de rczervdpot fi utilizate pentru:
a) lichidarea consecinlelor calamitdlilor naturale, incendiilor gi ale avariilor,
inclusiv efectuarea lucrdrilor de proiectare aferente acestor acliuni;
b) restabilirea obiectelor de importanld locald (care se afl6 labalanla autoritAtilor
publice locale din raion) in cazul calamitdlilor naturale provocate de procese

1. Prezentul Regulament este elaborat

geologice periculoase;
c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistrali;
d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile in
mdrime de pin-6 la un salariu mediu lunar pe economia naliona16 pentru anul
pre c e dent, ert pr ezentar e a do cumente I or j u sti fi c ativ e ;
e) finanlarea unor acliuni de exceplie, neplanificate, ce lin de promovarea

culturii, artei gi tradiliilor nalionale din raion;
f) recuperarea cheltuielilor legate de transpofiarca gi repartizatea ajutoarelor
umanitare (in caz de necesitate);
g) acordarea ajutorului financiar sau material Secliei situalii exceplionale
Basarabeasca pentru imbundtdlirea bazei tehnico-materiale, conform
prevederilor legale;

care, in
6; utt. cheltuieli cu caracter imprevizibil gi necesitSli de urgen16,
*
conformitate cu legislalia, lin de competenla Consiliului raional.
5. in canil incasdrii in procesul de executare a bugetului a veniturilor

suplimentare la cele aprobate in bugetul raional, Fondul de rezewd poate fi
completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, in limita stabilitd de
Consiliul raional. dar nu mai mult de 2o/o din volumul cheltuielilor preconizate
in buget.

qrr.

6. Alocarea mijloacelor Fondului de rezervd se efectueazl, in baza deciziei
Consiliului raional, in limita alocaliilor prevSzute in buget gi in baza
documentelor j ustifi cative.
7.In cazvri exceplionale gi hecesitdli de urgen!6 stipulate in punctul 4 litera a)
din prezentul Regulament, autoritatea executivd a Consiliului raional va aloca,
inbaza dispoziliei sale, mijloace din Fondul de rezerv6, cu aprobarea ulterioard
obligatorie de cdtre Consiliu, in gedinla sa imediat urmdtoare.

Procedura elaboririi gi adoptirii deciziilor privind utilizarea mijloacelor
din Fondul de rezewd
8. Autoritatea executivd a Consiliului raional examineazd, cererile, demersurile,
solicitdrile (in continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice gi juridice
privind alocarea de mijloace din Fondul de rezewd gi le remite pentru examinare
personalului abilitat cu acest drept (aparatul pregedintelui raionului qi/sau
direcliile Consiliului raional).
9. In urma examindrii cererilor primite gi a documentelor justificative, cu
exceplia cazului expus in punctul 4 litera a), Direclia finanJe elaboreazl,
proiectul de decizie, care impreund cu materialele confirmative de prezintd, in
modul stabilit comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru
economie, buget gi finanle, care la rindul ei propune Consiliului raional
adoptarea deciziei privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervd.
10. Consiliul raional in gedinla sa examineazd. avizul qi proiectul de decizie,
precum gi alte materiale justificative gi decide asupra alocdrii mijloacelor din
Fondul de rezervd.
Modul de alocare a mijloacelor din Fondul de rezervd
al Consiliului raional
1 1. Direclia finanle, in baza deciziei Consiliului raional gi a documentelor
justificative, alocd mijloace din Fondul de rezewd,, cu precizarea planului de
cheltuieli.
12. Mijloacele Fondului de rezervd al Consiliului raional prevdzute pentru a fi
alocate persoanelor juridice se transfer[ pe conturile acestora, iar persoanelor
ftzice se vor aloca prin transfer, prin intermediul oficiului poqtal.
13. Finanlarea cheltuielilor din Fondul de rezervd se efectueazd pe mdsura
incasdrii veniturilor in bugetul raional qi se reflectd in partea de cheltuieli intr-o
pozilie distinctd.
Evidenfa qi controlul utilizirii mijtoacelor Fondului de rezervi
14. Mijloacele Fondului de rezervd se utilizeazd in strictd conformitate cu
destinalia lor, prevd nttd, in decizia Consiliului raional.
15. Dateie privind utilizarca mijloacelor Fondului ds rezer\rd se reflectd in
informaliile despre mersul executdrii bugetului unitdlii administrativ-teritoriale.
16. Autoritatea executivd a Consiliului raional prezintd raportul despre
uttlizarea mijloacelor Fondului impreund cu raportul privind mersul execuliei
bugetului raional sau la aIt6, datd,,la solicitarea Consiliului.
17. Soldul neutilizat al mijloacelor aJocate din Fondul de rezervd se restituie in
bugetul raional, conform situaliei la 3l decembrie.

Ar

18. Controlul asuprautilizdrii eficiente gi dupd destinalie a mijloacelor Fondului
de rezervd se efectueazd de cdtre organele de control abilitate cu acest drept.

19. Utilizarea contrar destinaliei a mijloacelor Fondului de rezervd constituie
temei pentru perceperea 1or integrald qi incontestabild in bugetul raional gi
tragerca la rdspundere a persoanelor culpabile, in conformitate cu prevederile
legislatiei.
20. Responsabilitatea pentru alocarea gi utilizarea mijloacelor Fondului de
rezewd, revine autorite{ii executive a Consiliului raional.
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