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 PROIECT 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul                                   

Nr. ________                                                                 din „____”_________ 2022 

Cu privire la examinarea notificării  

nr.1304/OT2 -214 din 08 iunie 2022  

a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

 

În temeiul art. 68  din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, având în vedere 

avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii 

transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT2-214 din 8 

iunie 2022. 

2. Se modifică Decizia nr. 02/24-V din 26 mai 2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”, după cum urmează: 

1) partea de constatare a deciziei va avea următorul conținut: 

„În temeiul art. 12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă, Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă  al 

raionului Cahul pentru anul 2022, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 07/09-

V din 16.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” (în 

lectura a doua), Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din 

fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul, Hotărârii nr. 1 din 16.03.2022 a Comisiei de 

examinare a cererilor de acordare a ajutorului material unic din fondul de rezervă şi 

rezultatelor la Campionatul european 2022 la Jiu-Jitsu, având în vedere avizul Comisiei 

consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere, 

Consiliul Raional Cahul decide”. 

2) subpunctul b) al punctului 1 se abrogă/se menține în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui raionului Cahul,  

Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii 

transfrontaliere. 

  
 Preşedintele şedinţei  

  Consiliului Raional Cahul                                      

     

  Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                   Cornelia PREPELIȚĂ 

 

Elaborat: C.Hodenco, șeful Direcţiei generale finanţe  

Vizat pentru legalitate:  L.Răileanu, specialist principal  

Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional 

 

 

 

 

 



 

 

Nota informativă 

la proiectul Deciziei „Cu privire la examinarea notificării 

nr.1304/OT2 -214 din 08 iunie 2022 

a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat” 

 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe. 

 

II.   Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

 Proiectul deciziei a fost elaborat ca urmare a Notificării Oficiului Teritorial 

Cahul al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT2-214 din 08.06.2022 şi a respectării 

prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181/2014. 

 Scopul elaborării proiectului de decizie este de a modifica decizia nr. 02/24-V 

din 26 mai 2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de 

rezervă al Consiliului raional Cahul”. 

 

III. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

        Proiectul deciziei date prevede modificarea părţii de constatare a deciziei  

nr. 02/24-V din 26.05.2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 

fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”. 

 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

        Adoptarea şi implementarea prezentului proiect de decizie nu necesită 

cheltuieli bugetare. 

V.   Consultarea publică a proiectului 

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

privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe 

pagina web a Consiliului raional www.cahul.md la directoriul „Transparenţa 

decizională” la secțiunea „Proiecte de decizii”.  

                 Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate 

pentru avizare şi se propune Consiliului raional Cahul pentru examinare şi 

adoptare în ședință.  

 

 

Şef al Direcţiei generale finanţe                                 Constantin Hodenco 

 

 


	Nr. ________                                                                 din „____”_________ 2022

