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                                                                                                           PROIECT                                                                          
  

DECIZIE nr. 1 / 5  
 

din  28  martie   2019                                                                                  s. Grozești 
 

’’  Cu privire  la alocarea surselor financiare   

     din  Fondul  de    Rezervă – 2019  al   

       Primăriei Grozeşti .’’ 

 

         În conformitate cu  Legea  privind  administraţia publică locală Nr. 436- XVI   

din   28. 12. 2006 , Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 

din 25.07.2014  , Legea finanţelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,  

Regulamentul  privind   constituirea  Fondului de rezervă al   Primăriei  satului 

Grozeşti,  r-nul  Nisporeni şi utilizarea  mijloacelor  acestuia,  Bugetul  local pentru 

anul 2019 , aprobat  prin  Decizia nr.5 / 9 din 07.12.2018  și  a cererilor  unor  cetățeni 

și  avizul  Comisiei  pentru  economie  şi  buget ,   Consiliul  local, 

DECIDE: 

1.Se alocă surse  financiare  de la ORG 1 1586  Primăria Grozești  

                                                      ORG 2 03395  Primăria Grozești ,Acțiuni generale ,  

                                                      Gestionarea fondului de rezervă  

în scopul acordării ajutorului     financiar    unic  categoriilor social – vulnerabile  , 

 după cum urmează : 

- persoanelor participante la conflictul din Afganistan - 3 persoane x 200 lei  = 600 lei 

( Lista şi Anchetele Sociale se anexează ) 

 - participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei  Cernobîl – 5 persoane x 200 lei = 1000 lei 

( Lista şi Anchetele Sociale se anexează ) 

- Participanţilor la conflictul din Transnistria – 16 persoane x 200 lei = 3200 lei 

( Lista şi Anchetele  Sociale se anexează ) 

-Veteranilor  celui  de-al doilea  război  mondial – 1 persoane x 200 lei = 200 lei  
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( Lista şi Anchetele Sociale se anexează ) 

                     TOTAL -  5000,00  lei  

2.Responsabil pentru  executarea deciziei se  desemnează  contabilul – şef Lefter  Polina. 

3.Controlul executării  deciziei se atribuie primarului Crîșmaru  Silvia. 

 

 

 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Anexă 

la Decizia nr. 1 / 5 

din 28.03.19 

 

NOTA  INFORMATIVA 

la Proiectul de decizie nr. 1 / 5 din 28.03.2019   ”  Cu privire alocarea surselor  

financiare    din  Fondul  de  Rezervă  –   2019 al   Primăriei    Grozeşti .  ” 

 

Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este elaborat de catre contabilul- sef al Primariei Grozesti  

  Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

Scopul elaborarii proiectului de decizie este de a acorda  ajutor unic unor categorii de 

cetățeni.          

  

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective : 

- Susținerea  financiară a  păturilor  vulnerabile a comunității 

- Respectarea  modului de repartizare si utilizare a mijloacelor Fondului de Rezerva 

al primăriei Grozești  

- Asigurarea transparenței în cheltuirea banilor publici. 

    Conformitatea proiectului cu actele normative si legislative in vigoare  

Proiectul de decizie respecta prevederile actelor normative si legislative actuale si este 

elaborate in vederea implimentarii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența in 

procesul decisional si Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

  Principalele prevederi, evidentierea elementelor noi 

Proiectul presupune următoarele prevederi :  

Se alocă surse  financiare în scopul acordării ajutorului  financiar    unic  categoriilor social – 

vulnerabile: 

 - persoanelor participante la conflictul din Afganistan  

- participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei  Cernobîl  

- Participanţilor la conflictul din Transnistria  

-Veteranilor  celui  de-al doilea  război  mondial  

                      

  Fundamentarea economic-financiara in cazul in care realizarea noilor reglementari 

necesita cheltuieli financiare si de alta natura. 



  Aprobarea proiectului de decizie  presupune  alocarea de surse financiare  și indică expres 

sursa : 

 ORG 1 1586  Primăria Grozești  ORG 2 03395  Primăria Grozești ,Acțiuni generale ,                                                       

Gestionarea fondului de rezervă . 

 

      Modul de incorporare a actului in cadrul normative 

Proiectul de decizie a fost elaborat în  conformitate cu Legea nr.100 din 

22.12.2017 cu privire la actele normative . 

 Proiectul  nu  presupune abrogarea de acte normative , aprobate de Consiliul 

local  sau  primarul  s. Grozești . 

 

   Avizarea si consultarea publica a proiectului 

 In scopul respectarii prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența  in procesul 

decisional si Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la acte normative, anuntul cu privire la 

initierea elaborarii proiectului deciziei  au fost plasate pe pagina WEB: grozesti.sat.md 

 Proiectul de decizie se prezinta comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului local pentru examinare si adoptare in sedinta. 

  Constatările expertizei  anticorupție  

 Proiectul  de  decizie este unul de interes  public și   nu prezintă elemente de corupție . 

               Constatarile expertizei juridice  

Proiectul de decizie corespunde normelor legale: 

➢ Legea nr.436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală ; 

➢ Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 ; 

➢  Legea finanţelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,  

➢  Regulamentul  privind   constituirea  Fondului de Rezervă al   Primăriei  satului 

Grozeşti,  r-nul  Nisporeni şi utilizarea  mijloacelor  acestuia, aprobat prin Decizia  nr. 

8 / 5 din 03.12.2015 și completat prin Decizia nr. 4 / 4 din 19.10.2017 : 

➢   Bugetul  local pentru anul 2019 , aprobat  prin  Decizia nr.5 / 9 din 07.12.2018 

             Impactul proiectului 

-  Proiectul va avea  impact în susținerea  financiară a  păturilor  vulnerabile a comunității 

 

 

   Contabil- șef                                       Lefter  Polina  

 


