


 
 

NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie ”Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din fondul de rezervă 
al Consiliului Raional Cahul” 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul juridic și resurse umane în temeiul art. 43 alin. 
1) lit. (b) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 27 alin. (1) din Legea 
privind finanțele publice locale nr. 397/2003, pct. 6 lit. a) din Regulamentul privind formarea și 
utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru anul 2023, aprobat prin Decizia Consiliului 
Raional Cahul nr. 10/02-V din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru 
anul 2023”, Deciziei nr. 01/07-V din 24 ianuarie 2020 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din fondul de rezervă al Consiliului Raional 
Cahul, Deciziei nr. 2 din 13.03.2023 a Comisiei de examinare a cererilor de acordare a ajutoarelor 
financiare, 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  
Comisia de examinare a cererilor de acordare a ajutoarelor financiare propune alocarea din fondul 
de rezervă al Consiliului Raional Cahul, surse financiare în sumă de 80000,00 lei, pentru acordarea 
ajutorului financiar unic, cetățenilor indicați în decizia sus nominalizată. 
Pct. 8 din Regulamentul privind formarea și utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru 
anul 2023, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 10/02-V din 15.12.2022 ”Cu privire 
la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023”, prevede că alocarea mijloacelor fondului 
de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului raional Cahul. Astfel se propune spre aprobare 
proiectul de decizie ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al 
Consiliului Raional Cahul”. 
3. Fundamentarea economico-financiară 
Sursele financiare pentru implementarea prezentului proiect vor fi alocate din fondul de rezervă al 
Consiliului Raional Cahul 
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei 
”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul” 
a fost coordonat cu  președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional. În scopul 
respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul 
deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul 
Transparenţa decizională, secţiunea Anunțuri privind organizarea consultării publice. 
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