
  

           Proiect 
 
     

DECIZIA NR. 6/5 
 

 Din 10 decembrie 2021                                                                          or. Drochia 

 
 
 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

fondul de rezervă al Consiliului raional Drochia. 

 

 

       În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, art. art. 43, 46 din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, pct. pct. 5, 

lit. d), f), g), 8, 11 și 12 din Regulamentul privind constituirea și utilizarea 

mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Drochia, aprobat prin decizia 

Consiliului raional nr. 1/8.2 din 24.01.2020, cu completările și modificările 

ulterioare, Consiliul raional Drochia DECIDE: 

       1. Se aprobă suma de 103,7 mii lei, pentru a fi utilizată din fondul de rezervă 

al Consiliului raional Drochia, de către Serviciul financiar, Aparatul 

președintelui raionului, alocată ca ajutoare financiare unice pentru cheltuieli cu 

caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, conform anexei nr. 1, parte integrantă 

a prezentei decizii. 

       2. Se ia act de dispozițiile președintelui raionului „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional Drochia”, în 

sumă de 86,780 mii lei, conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei decizii. 

       3. Prezenta decizie  se publică în Registrul de Stat a actelor locale și  pe site-ul 

Consiliului raional Drochia. 

 

 

Inițiator: 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  
 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Raport de expertiză juridică 

la proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

fondul de rezervă al Consiliului raional Drochia”. 

 

 

       Proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de 

rezervă al Consiliului raional Drochia”, inițiat de președintele raionului Alexei Vasilean, 

se încadrează în competențele Consiliului raional, stipulate în: 

      - art. 43, alin. (1),  lit. b1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional aprobă decizia privind aprobarea bugetului raional, precum și deciziile 

privind modificarea bugetului raional; 

      - art. 81 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

finanțele unităților administrativ-teritoriale se administrează în condițiile legii finanțele 

publice și responsabilității bugetar-fiscale și ale legii privind finanțele publice locale, 

conform principiului autonomiei locale; 

       - Regulamentul privind constituirea și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al 

Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.1/8.2 din 24.01.2020. 

       Partea dispozitivă a proiectului de decizie este expusă legal. Obiectivele stabilite în 

partea dispozitivă - sunt clare. Necesitatea examinării proiectului deciziei reiese din 

datele prezentate. 

       În temeiul celor menționate, considerăm că proiectul de decizie corespunde cu actele 

normative în vigoare, în acest context se acordă aviz favorabil pentru a fi înaintat și 

examinat în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate, apoi propuse spre 

examinare și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional. 

 

 

 

 

    Șef Secția juridică din cadrul 

Aparatului președintelui raionului                     Ion PRODAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

fondul de rezervă al Consiliului raional Drochia”. 
 

 

I. Temeiul legal: 

       Proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de 

rezervă al Consiliului raional Drochia”,  a  fost  elaborat  în temeiul art. art. 43, alin. (1), 

lit. b1), 46, 81 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală şi în baza propunerilor comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a 

ajutorului financiar unic din fondul de rezervă. 

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie: 

Pe parcursul ultimilor ani se observă o tendință sporită a cetățenilor raionului Drochia 

de a solicita ajutoare materiale pentru diverse necesități, care de multe ori nu corespund 

rigorilor Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor fondului de 

rezervă.  

III. Fundamentarea economico-financiară: 

Având în vedere faptul că la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, cuantumul 

fondului de rezervă a fost aprobat în mărime de 1% din volumul cheltuielilor bugetului 

raional, alocările vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru fondul de 

rezervă. 

IV. Impactul proiectului: 

Proiectul va avea un impact semnificativ în asigurarea bunei gestionări a mijloacelor 

fondului de rezervă și în soluționarea problemelor abordate de cetățeni în petițiile 

adresate președintelui raionului și a Consiliului raional Drochia 

V. Consultarea publică a proiectului: 

În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul de decizie a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional Drochia, la secțiunea ”Transparența  decizională”. 

 

 

 

    Șef Secția juridică din cadrul 

Aparatului președintelui raionului                     Ion PRODAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


