REPUBLICA MOLDOVA
ORAŞUL DONDUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC DONDUŞENI
DECIZIE nr. 14/3
din 09 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
constituirea și utilizarea mijloacelor Fondului
de Rezervă a Primăriei oraşului Dondușeni

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397XV din 16.10.2003, art. 4, alin. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435XVI din 28.12.2006, art. 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1427 din
22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă
ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, art. 14, alin.
2, lit. n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul
avizului pozitiv al Comisiei pentru buget, finanţe şi economie, drept şi administraţie publică,
Consiliul orăşenesc
DECIDE:
1.
Se aprobă Regulamentul privind constituirea și utilizarea mijloacelor Fondului
de Rezervă al Primăriei oraşului Dondușeni (conform anexei).

Preşedintele şedinţei

Marina CEREMUȘ

Secretarul Consiliului orăşenesc

Mariana LUPU

Anexă
la Decizia Consiliului orășenesc Dondușeni
nr. 14/3 din 09.12.2016

REGULAMENTUL
privind constituirea fondului de rezervă a Primăriei oraşului Dondușeni
şi utilizarea mijloacelor acestora
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Primăriei oraşului
Dondușeni şi utilizarea mijloacelor acestora (în continuare - Regulamentul)
determină modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al Fondului de rezervă al
Primăriei orașului Dondușeni.
2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra Consiliul orăşenesc
Dondușeni şi a Primăriei oraşului Dondușeni.
II. Constituirea fondului de rezervă al autorităţii administraţiei
publice locale, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestora
3. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de Consiliul orăşenesc
Dondușeni şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil,
care nu sînt prevăzute în bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi care ţin de competenţa
Primăriei oraşului Dondușeni.
4. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Consiliul orăşenesc la
aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul
cheltuielilor bugetului ei, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea privind
finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003.
5. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:
a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, incendiilor şi ale avariilor,
efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;
b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor
publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese climaterice și geologice
periculoase;
c) finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii şi sportului, altor activităţi avînd
drept scop dezvoltarea comunităţii;
d) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor
umanitare acordate unităţii administrativ-teritoriale (în caz de necesitate);
e) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în
conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale;
f) finanţarea suplimentară a instituţiilor publice subordonate primăriei în legătură
cu îndeplinirea unor funcţii şi servicii noi, care survin pe parcursul anului de referinţă;
g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori
pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale
h) finanțarea unor activități de dezvoltare socială și de infrastructură a localității, în
limita competenței.

6. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la
cele aprobate în bugetul Primăriei oraşului Dondușeni, Fondul de rezervă poate fi completat
pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de Consiliul orăşenesc
Dondușeni, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.
7. Alocarea mijloacelor Fondului de rezervă se efectuează în baza Deciziei Consiliul
orăşenesc Dondușeni, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor
justificative.
8. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă, Primarul oraşului Dondușeni
Va aloca, în baza Dispoziţiei sale, mijloace din Fondul de rezervă dacă suma nu
depăşeşte 5000 lei, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către Consiliul orăşenesc
Dondușeni.
III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor
Consiliului orăşenesc Dondușeni privind utilizarea
mijloacelor din fondul de rezervă
9. Comisiile consultative de specialitate la propunerea Primarului sau consilierilor
examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare - cereri) parvenite de la
persoanele fizice sau juridice privind alocarea de mijloace din Fondul de rezervă şi le remite
pentru examinare personalului abilitat cu acest drept.
10. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, Primarul
oraşului Dondușeni elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintă în modul
stabilit Consiliul orăşenesc Dondușeni.
11. Consiliul orăşenesc Dondușeni examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie,
precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de
rezervă.

IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondurile de rezervă ale
autorităţilor administraţiei publice locale
12. Contabilitatea primăriei, în baza Deciziei Consiliul orăşenesc Dondușeni şi a
documentelor justificative, alocă mijloace din Fondul de rezervă, cu precizarea planului de
cheltuieli.
13. Mijloacele fondului de rezervă a Primăriei oraşului Dondușeni prevăzute pentru a
fi alocate persoanelor fizice sau juridice se transferă pe conturile acestora.
14. Finanţarea cheltuielilor din Fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării
veniturilor în bugetul primăriei şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă.

V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă
15. Mijloacele Fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia
lor, prevăzută în decizia Consiliul orăşenesc Dondușeni.
16. Datele privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă se reflectă în informaţiile
despre mersul executării bugetului Primăriei oraşului Dondușeni.
17. Primarul oraşului prezintă Consiliul orăşenesc Dondușeni raportul despre
utilizarea mijloacelor Fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului
primăriei sau la altă dată, la solicitarea Consiliul orăşenesc Dondușeni.
18. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul
primăriei, conform situaţiei la 31 decembrie.
19. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor Fondului de
rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
20. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor Fondului de rezervă constituie temei
pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul unităţii administrativ-teritoriale
respective şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile
legislaţiei.
21. Responsabilitatea pentru utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine
Primarului oraşului și Contabilului şef al Primăriei oraşului Dondușeni.

