
R E P U B L I C A M O L D O V A

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU

PROIECT DE DECIZIE

„ 10 ”   Decembrie  2021 nr. 4/7

Cu privire la aprobarea Regulamentului 
de utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă
al Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 2022

În conformitate cu art. 18 din Legea Republicii Moldova nr. 397/2003 
Privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14, al. 2, lit. n) din Legea Republicii 
Moldova  nr. 436/2006 Privind  Administraţia Publică Locală, Consiliul comunei 
Ciorescu

DECIDE:  

1. Se aprobă  Regulamentul  de utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă a 
Primăriei  comunei Ciorescu  pentru anul 2022 (Anexă).

2. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei Decizii se pune în seama 
Primarului Scripnic Ivan.

Preşedinte de şedinţă:

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului GRIȚAC Alina



Anexă
        la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu 

        nr. 4/7  din  „ 10 ”  Decembrie 2021

R E G U L A M E N T U L
cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă 

al Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 2022

I. Indicaţii generale

1. Prezentul Regulament reglementează utilizarea şi evidenţa mijloacelor Fondului de Rezervă 
al Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 2022.

2. Fondul de Rezervă este fond de mijloace băneşti constituit în scopul finanţării unor cheltuieli 
şi măsuri, care  apar pe parcursul anului şi nu suntprevăzute în bugetul Primăriei şi anume:

- Lichidarea  pagubelor calamităţilor naturale şi avariilor, inclusiv lucrările de proiectare.

- Acordarea ajutorului material o dată în an, în baza cererii scrise, parvenite de la 
locuitorii cu viza de domiciliu/reședință în comuna Ciorescu :

 persoanelor social defavorizate, cu venituri salariale în limita salariului de 3 000 lei – 
500 lei;

 familiilor cu mulţi copii minori (3 și mai mulți) – 500 lei;

 pentru pensionari – 500 lei; 

 persoanelor încadrate în grad de dizabilitate sever și accentuat – 500 lei; 

 persoanelor care au suferit o intervenție chirurgicală în ultimele 12 luni sau pentru 
tratament îndelungat şi costisitor – 1000 lei;

 persoanelelor care au fost testați pozitiv la virusul COVID-19 și anume cei ce suferă 
concomitent de cel puțin una din patologiile cronice (Boli cardiovasculare cronice, 
Diabet Zaharat, Boli pulmonare) – 1 000 lei;

 pentru tratamentul maladiilor deosebit de grave (HIV SIDA, TBC – formă activă, 
Cancer) – 5 000 lei;

 pentru persoanele care au suportat cheltuieli la înmormântarea cetățenilor, înregistrați 
cu viza de domiciliu în comuna Ciorescu (o persoană) – 1 500 lei; 

 persoanelor participanți la: războiul din Afganistan, lupta pentru apărarea integrității 
teritoriale și independenței Republicii Moldova, lichidarea consecințelor avariei de la 
Cernobîl, al Doilea Război Mondial – 500 lei.

- Finanţarea măsurilor în domeniul culturii, sportului şi ocrotirii sănătăţii.

- Finanţarea cheltuielilor de deplasare şi participare a elevilor din instituţiile de învăţământ 
la olimpiade pe obiecte, competiții, concursuri şi festivaluri, etc.



3. Volumul alocaţiilor Fondului de Rezervă pentru anul 2022 s-a aprobat prin Decizia 
Consiliului Local nr. 4/__ din __ Decembrie 2021, în mărime de cca 2,0 % din volumul 
cheltuielilor bugetare pentru anul 2022, ceea ce constituie – 457,7 mii lei.

II. Ordinea repartizării mijloacelor Fondului de Rezervă

4. Mijloacele fondului de rezervă se repartizează în baza Deciziilor Consiliului Local, în limita 
alocaţiilor Fondului de Rezervă prevăzute în bugetul Primăriei.

III. Ordinea examinării şi aprobarea Deciziilor Consiliului local privitor la 
repartizarea mijloacelor Fondului de Rezervă

5. Comisia de specialitate va examina petiţiile cetăţenilor şi demersurile instituţiilor  privind   
acordarea  sprijinului  financiar  din Fondul de Rezervă şi va prezenta proiectul de Decizie în 
şedinţa Consiliului Local.

IV. Ordinea finanţării cheltuielilor din contul Fondului de Rezervă

6. Finanţarea cheltuielilor din contul Fondului de Rezervă se execută conform mijloacelor  
planificate şi se reflectă la capitolul „cheltuieli”.

V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor Fondului de Rezervă

7. Mijloacele Fondului de Rezervă se utilizează conform prevederilor Deciziilor Consiliului 
Local, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

8. În cadrul Rapoartelor Financiare trimestriale şi anuale Primăria va prezenta darea de seamă 
privind utilizarea Fondului de Rezervă.

9. Darea de seamă privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă se va include în Raportul 
Financiar anual despre executarea bugetului la situaţia din 31 Decembrie.

10.  Soldul mijloacelor  neutilizate a Fondului de Rezervă  trebuie restituit bugetului municipal 
până la 31 Decembrie.

Secretar al Consiliului GRIȚAC Alina

Contabil - Șef BOSTAN Natalia


