REPUBLICA MOLDOVA
CONSIUUL RAIONAL CAHUL

PECtrYEJIEKA MOJIAOBA
PAfr.OHHbffi COBET KAXYJI

MD-3909, mun.Cahul, pi4a Independen{ei, 2
tel(299) 249 -tB, falr. {299} 2_20_5 8

MD-3 909, myn Kaxya flsqa HnAenerAeru{eic
2

tel.(te9) 249-88, fax.(299) Z_ZuSs

DECIZIE
mun. Cahul

Nr. 01/07-V

din 24 ianuarie Z02A

Cu privire la aprobarea Regulamenfului privind
modul de acordffre a ajutorului financiar-unic
din Fondul de rezervr ar consiriurui Raionar
cahul

in temeiul
ry'y din Legea Republicii Moldova privind administratia publicd
locala nt' 436/2a06:?y:24 aiin
1t) oin Legea finanlelor publice gi responsabilit6fii
bugetm-fiscale w.l8ll20l4, u.t.rq arin(zl
din Legia nr. zgztzool privind
finan{ele publice locale, pct.S, 8,
1I al Regulam"nt rt privind formarea gi utilizarea
fondului de rezerv6 al raionului cahul
p.itto anut zazo,
a{lal-v dn 27 '12'2a19 ,,Cu privire lu uptol..u bugetruluiuptouui o* Decizia nr.
raional Cahul pentru
anur 2a2a (in lectura a doua), avizului comisiei
lonsultative
economie, reforme, buge! finmrtre gi rela{ii kansfrorrtaliere, de specialitate
Consiliul Raional

Cahul

1'

I}ECIDE:
Se aproba Re.aflmentul privind modul de acordiare
a

ajutorului financiar
unic din fondul de rezervi al Consiliului Raional
catrut, conform anexei

nr.l.
2' se instituie camisia de exroninare a cererilor dle acordare
a ajutomelor
financiare, conform anexei nr.l.

3'

Comisia va asigura examinarea cererilor qi va inainta propuneri
de alocare
a mij loacelor financiare.
4' se stabilegte cE in caz de eliberre a membrilor comisiei
din firnc{iile
de{inute, atribu{iile lor in cadrul Comisiei vor fi pr,eluate
a. f.rro*ele nou_
desemnate fin funcfiile respective, fhrS a fi adoptatiio
noua O'e caie.
5' Conftolul asupra execut6rii prezentei decizi.i se
sarcina
Pregedintelui raionului Cahul, dl Marcel Cenuq4 gi
Comisiei consultative
de specialitate economie, reforme, rugei,'
rela{ii
transfrontaliere.
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Anexanr. l
Consiliului Raional Cahul
nr. 01/07-V din 24.01.2A2A

SQ.-():'"6,41,
REG
privind modul de acordare a;'iui fiinanciar unic
din Fondul de rezervi ar conliliurui Raionar cahul

r. Regulamentul,privind

""*lJJ;Tfi**ilffi#r,*

uuric din mij toacere Fondului
"de
de rezerva (?n continuare Regulament) J;tetr"iin5
modul
examinare qi
repartrzate a ajutorului financiar in conformitate
cu prevederile Regulamentului
privind formarea gi utilizarea fondului de rezervi
al faionului cahul penfu anul
2A2A, aprobat prin Decizia consiliului Raional
cahul nr. 0410I-v din 27.12.2a20.

IL Beneficiarii de ajutor financiar unic
financiar este o form[ de aiistenl[ financiarrfl nerambursabilr,
acordatd
la necesitate persoanelor frzice domiciliate in raionul
Cahul, care nu poate fi
acoperit[ de fondul de rezervd al uniE{ilor administrativ-teritoriale
de nivelul I.

2' Ajutorul

3' Ajutorul financiar unic se acordd in

cazurile

cu caracter imprevizibil

qi

excep{ional, previzut de pct. 5. lit. a), c), e)" din Regulamentul
privindformarea si
utilizareafondului de rezervd at ratonitui'cohut prntra
anul 2020, pentru toate
tipurile de cheltuieli, care nu se incadreae6 in condiliile
de acordaie a ajutorului
material din Fondul de suqinere a populatiei.

IIr. Modur

de acordare a njutorurui linanciar unic
Pentru a obline ajutorul financiar unii, titularul se
alreseazd cdtre preqedintele
raionului' prezentind acte gi documente justificative, dupd
caz, conform anexelor
l-3 la prezentul Regulament:
a) cererea privind acordarea ajutorului financiar unic,
cu descrierea detaliata a
circumstanlelor st[rii materiale in care se afl[;
b) copia buletinului de identitate; pentru familiile c;u copii
minori copiile
certificatelor de nagtere;
c) certificatul despre componenfa familiei;
d) certificatul despre salariul membrilor familiei incadra{i in
cimpul muncii gi alte
venituri ale familiei;
e) ancheta sociald intocmitd de asistentul social;
f) actul de constatare a prejudiciulul
g) decizia Comisiei
fillalil Exceptrionale din cadrul Con,siliului Raional Cahul;
h) devizul de cheltuieli intocmit de Direcfia construc{ii gi drumuri;
i) extrasul din Registrul bunurilor imobiie eliberat de h Agentia Servicii publice"
sau actele de proprietate asupra imobilului;
j) certificatul eliberat de Oficiul Forfei de Muncfi (pnntru persoanele
apte de
munc6" dar neincadrate in c?mpul muncii);
k) nota informativ6 prezentat6 de institutria medicalfi, ce r;onfirm5
faptul c[
katamentul nu este asigurat de CNAM.
5' in cae de neesitate, tltdttut ajutorului material este obligat si prezinte explicatii
gi/ sau alte documente suplimentare.

4'

*

6'
7'

8'

Ajutorul financiar unic in canilnecesitilii efectudrii
unui tratament costisitor se
va acorda persoanelor frzice, dupi confirmarea
faptului ;t ;."p;;;;.a cheltuielile
nu pot fi realizlti din mijloace pioprii"
cererea solicitantului, inso{itE de setul de documenterjustificative,
se examineaz6
de comisie in termenere previzute de
codur administrativ.
comisia stabileqte mdrimla ajutorului financiar
unic, reiegind din circumstanfele
cazului, disponibilul mijloacelor Fondului de
reznwd" care se prezintaDirecliei
generale finanfe.

9' comisia de examinare a

cererilor privind alocarea mijloacelor financiare
tntocmepte procese-verbale ale gedinlelor qi
adoptii hot[rtri, care se prezinti
Directiei generale finanle Cahul.
IV. procedura de examinflre a cererilor privind
arocarea
ajutorurui financiar unic din fondur de rezervi

l0'Direcfia general[ finanfe elaboreazlun aviz asupra propunerii
comisiei, reiegind
din disponibilul mijloacelor financiare ?n Foniului de rezerv6,
al consiliului
Raional Cahul, care se prezintL Pregedintelui raionului
Cahul sau, dupd

caz,
Consiliului Raional Cahul.
lr'in cazul in care avizul Direcfiei generale finanfe cahul este pozitiv,
concomitent
cu acesta se va prezenta gi proiectul dispoziliei/deciziei
priviie
cu
la alocarea
mijloacelor financiare din fondul dereznwial 'Consiliului
Raional Cahul.
l2'Prevederile dispoziliei urmeazfl a fi confirmate
de cronsiliul Raional cahul la

urmdtoarea qedinp.

l3'Ajutorul financiar
curs.

se acord6 persoanei fizice o singur{ dat5 pe parcursul
anului

in

V. Evidenfa contabiti gi controlul utilizlrii
mijloacelor fondului de rezervi
l4'Direc{ia general[ finan{e, in baza dispoziliei Pregedintlui
raionului Cahul gi a
documentelor justificative, efectueaz-il modific[rile ?n sistemul
informafional
(GAB) privind redistribuirea mijloacelor din Fondul de rezerv[,
cu preci zarea
planului de cheltuieli conform destina{iei.
ls'Dosarele persoanelor fizice, care au beneficiat de mijloace financiare
din conful
Fondului de rezerv6, completate cu documentele justificafive, sunt
transmise de
cdtre Direclia generalE finan{e Secliei contabilitate din cadrul Aparatului
.
Preqedintelui raionului.
16' Sec{ia contabilitate din cadrul Aparatului Pregedintelui va efectuta
transferul pe
conturile beneficiarilor^
17'Evidenfa mijloacelor financiare se va
fine in conformilate cu Legea contabilit6fii
nr' lB/2a07 9i ordinul Ministerului Finantelor nr.Z16 din 28. ti.zOts
cu privire
la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar gi a Normelor
metodologice privind evidenfa contabild qi raportarea financiard
in sistemul
bugetar-

l8'Datele privind alocarea ajutorului financiar din mijloacele Fondului
de rezervd
reflectd in informafiile despre mersul executrrii bugetului.
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Anexa nr. I

laRegulamentul
r unic din mijtoacele
al raionului Cahul

privind

Lista actelor necesare pen
financiar destinst pentru lichidarea
r

l.

mitlfilor naturale

Cererea fueti{ia) solicitantului
de identitate

2. Copia buletinului
3. Ancheta social6

4' Actul de constatare a prejudiciului cauzat de calarnitatile
5.

6'

naturale, eliberat

de Comisia Situa{ii Excep{ionale
Devizul de chert*ieri intocmit de Direcfia construcrtri
gi drumuri
Exfrasul din Registrul bunurilor imobitl oe la
Agen{ia servicii publice,
Oficiul Cadastral Teritorial Cahul

7. Certificatul

despre componenfa faniliei
despre salariul membrilor familiei incailra{i
in ctmpul muncii gi
alte venituri ale familiei
Certificatul de la oficiul Forfei de Munci (pentru persoanele
apte de munc[,
neincadrate in cimpul muncii)

8' certificahrl
9'

l0.Pentru familiile cu copii minori- copiile certificatelor
de nagtere,

I

l.Alte documente (dup[

caz).

Anexa nr.2
laRegulamentul
unic din mijloacele
aI raionuluiCahul

*-i;;ifiil
ajuforului financiar unic pentru sinistrafi
1. Cererea (petifia) solicitantului

2. Copia buletinului
3. Ancheta social6

4'

de identitate

Actul de constatare a prejudiciului cauzat de calamitElile
naturale, eliberat
de

Comisia Situa{ii Excep{ionale
5' Exhasul din Registrul bunurilor imobile de la Agarfia Servicii publicg
Oficiul Cadastral Teritorial Cahul
6. Certificatul despre componenfa familiei
7
Certificatul despre salariul membrilor familiei incadra{i
in cimpul muncii qi
alte venituri ale familiei
8' Certificatul de la oficiul Forfei de Munci (pentru persoanele
apte de muncd,
neincadrate kr cimpul muncii)
9. Pentru familiile cu copii minori- copiile certificateror de
naqtere
10. AIte documente (dup5 caz).

'

ffis
privind

Anexa nr.3
laRegulamentul
unic din mijloacele
aI raionului Cahul

Lista actelor necesare penfru acordarea
ajutorului financiar destinat tratamenturufl
mediear costisitor
neasigurat de coimpania Nafionard de Asig".xri
in Medicini

l.

Cererea (petitia) solicitantului.
2. Copia buletinului de identitate.
a
J. Ancheta socia[5"
4. Exhasul
Registrul bunurilor imobile de la Agen{ia Servicii publice,
-d3
Cadastral Teritorial Cahul,

oficiul

Certificatuf despre componen{a familiei,
6. certificatul despre salariul membrilor
familiei incadra{i in cimpul muncii qi alte
venituri ale familiei7
certificatul de oficiul Forlei de MuncE (pentru persoanele
apte de muncd,
neincadrate tn cimpul muncii),
8. Pentru familiile cu copii minori- copiile certificatelor
rle nEtere
9' Nota informativd prezentat6 de institulia medicala, ce confirmi ,
iaptul c6
fratamentul nu este asigurat de CNAM,
10. Extrasul din frya medicalS cu certificatele
corespunzffnare,
1l'Actele ce confirmE cE acest tratament nu poate fi efectuat
in Republica
Moldova
(in
cazul
efecfudrii
*nui
tratament
peste
hotarele trriit
_
12'Confirmare privind cosful tratamentului (cont, contract
cu institu{ia medical[,
bonuri de plati),
l3.Alte documente (dup6 caz).
5.

'
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Anexa nr. 2

iliului Raional Cahul
I/07-V din24.0t.2020

'k,,Hb
ffiffi
comisiffiaminare

Componenfa nominalr a
a cererilor de acordnre a ajutoarelor financiare
Preg edintele comisiei

:

l. CENU$A Marcel,

pregedintele raionului

Vi c ep r eg edin tele eo mki ei :

2. CALMIC Vradimir, vicepregedintele raionurui
Secretarul comisei:
3' RAILEANU Lilia, specialist principal (urist),
Aparatul preqedintelui
raionului
Membrii comisiei:
4. BATIR Dumitru, consilier raional
5. GALAJU Andrian, consilier raional
6. TATL Elena, vicedirector, IMSp
,,spitalul Rai*nal cahul,,
7' MORARU Lilia qef Direcf;u g.ttt ui[ asisten{E
sociala qi protec{ie a

familiei

!9. Reprezentantul
lhmshlol varenrina, $qf adjunct Direcfia generard fi'arrte

autoritEtii pubtir* locale de-nivelul intii
dup

d caz).

