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PROIECT 
 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr. _______                                                                                  din _________ 2022 

 
Cu  privire  la  alocarea mijloacelor  

financiare din fondul de rezervă 

 

În conformitate cu prevederile pct. 6 lit. e) din Regulamentul 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” 

şi Deciziei nr. 2 din 11.07.2022 a Comisiei de examinare a cererilor de acordare a ajutoarelor 

financiare, având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, 

finanțe şi relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Se alocă, din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul, Aparatului Președintelui raionului 

mijloace financiare în sumă de 25,0 mii lei, pentru acordarea ajutorului financiar unic 

următoarelor persoane: 

- 5000 (cinci mii)  lei,  ajutor financiar unic, dnei Pascal Elena,  XXXXXXXX a.n, IDNO 

XXXXXXXXX, domiciliată în s. Zîrnești r. Cahul, pentru tratamentul medical XXXXXXX; 

- 10000 (zece mii)  lei, ajutor financiar unic, dlui Olaru Eduard, XXXXXXXX a.n, IDNO 

XXXXXXXXXXX, domiciliat în mun. Cahul str. Ștefan cel Mare 40/7, pentru tratamentul 

medical XXXXXXX; 

- 5000 (cinci mii)  lei,  ajutor financiar unic, dnei Burlacu Natalia, XXXXXX a.n, IDNO 

XXXXXXXXX, domiciliată în s. Burlacu r. Cahul, pentru intervenția chirurgicală la ochi; 

- 5000 (cinci mii)  lei,  ajutor financiar unic, dnei Flioștor Vasilisa, XXXXXX a.n, IDNO 

XXXXXXXX, domiciliată în mun. Cahul, str. M. Viteazul 7/5, pentru procurarea 

medicamentelor peste hotare, pentru fiica  Flioștor Daria XXXXXX a.n., XXXXX, 

diagnosticată cu XXXXXXXX. 

2. Direcția generală finanțe va efectua  modificări în bugetul raional conform prezentei decizii. 

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii se pune în sarcina Secţiei contabilitate a 

Aparatului Președintelui raionului. 

4. Controlul  îndeplinirii  prezentei decizii  va fi  exercitat  de  Președintele  raionului Cahul şi  de 

Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere. 

 

    Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul   

                                  

Contrasemnează: 

            Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                               Cornelia PREPELIŢĂ 

 
Elaborat: C. Hodenco, șef al  Direcției generale finanțe_____________ 

Coordonat:  N. Dunas, preşedintele raionului____________    

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional____________ 

Avizat pentru legalitate:  L.Răileanu, specialist principal ____________ 

 

 

 



 

 

Nota informativă 

la proiectul Deciziei cu privire la  alocarea mijloacelor 

financiare din fondul de rezervă 

 

I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului  
 

 Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcția generală finanțe ca urmare 

a respectării prevederilor Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului de 

rezervă  al raionului Cahul pentru anul, aprobat prin Decizia Consiliului Raional 

Cahul nr. 07/09-V din 16.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul 

pentru anul 2022” şi Deciziei nr. 2 din 11.07.2022 a Comisiei de examinare a 

cererilor de acordare a ajutoarelor financiare. Scopul elaborării proiectului de 

decizie a fost de a aloca mijloace financiare din fondul de rezervă al Consiliului 

Raional Cahul în sumă de 25,0 mii lei, pentru acordarea ajutorului financiar unic. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

 

          Proiectul deciziei „Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din fondul 

de rezervă” prevede alocarea sumei de 25,0 mii lei, pentru acordarea ajutorului 

financiar unic pentru tratament costisitor şi lipsa surselor financiare în bugetele 

familiale la 4 persoane solicitante. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

 

  Implementarea prezentului proiect necesita cheltuieli din fondul de rezervă 

al Consiliului raional Cahul pentru anul 2022 în mărime de 25,0 mii lei. 

 

IV. 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 propunerii  şi Consiliului raional 

Cahul pentru examinare şi adoptare în ședință.  

 

Constantin Hodenco, 

Şef al Direcţiei generale finanţe                                  
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