
Anexa2

local Ivancea

03.06,2021

Comisia pentru examinarea cererilor de alocarea a mi

din Fondului de Rezervd al Consiliului comunal Ivancea

L Dolgieru Liliana - Pregedintele comisiei, viceprimar al comunei Ivancea;

2. Dolghieri Diana - Secretarul Comisiei, secretar-dactilograf din cadrul primdriei comunei

Ivancea;

Membrii Comisiei:

1, Vacariuc Tatiana - specialist principal din cadrul primdriei comunei Ivancea;

2. Biqeti Svetlana - specialist din cadrul primdriei comunei Ivancea;

3. Railean Natalia - consiliur consiliului local lvancea;

4. Grecu Ina * consiliur consiliului local Ivancea;

5. Procop Chiril - consiliur consiliului local lvancea.

Secretar al Consiliului local gt4a'reae"r Nadeida COVALI
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Anexa 1

Ivancea

06.2021

REGULAMENT

Privind constituirea mi.i loacelor

Fondului de Rezervd al consiliului local lvancea

l. DisPozi{ii generale

1, Regulamentul privind constituirea gi utiltzarea mijloacelor Fondului de Rezervd al

consiliului local lvancea determind modul de constituire, utilizare gi de eviden!6 a mijloacelor

Fondului de Rezervd al Consiliului local Ivancea (in continr-rare - F'ondul de Rezerva).

2. Cuantumul Fondului de Rezervd este prevdzut printr-o dispozilie distinctd in bugetul

municipiului Orhei, aprobatd anual la qedinla Consiliului local Ivancea Ei constituie cel mult 2 la

sutd din volumul de cheltuieli ale bugetului local'

3, Prevederile prezentului Regulament al consiliului local Ivancea au ac{iune asupra

autoritatilor respective Ei deliberative - consiliului local Ivancea Ei autorit[fii executive a

Consiliului local - Primarul comunei Ivancea'

lI. Constituirea Fondului de Rezervi a Consiliului local,

utilizarea qi alocarea mijloacelor acestuia

4. Fondul de rezervd este un fbnd bancsc. constituit anual de Consiliul local lvancea

destinat unor cheltuieli pentru acliuni cu caracter excepfional ;i imprevizibil' care survin

parcursul anului bugetar gi care nu au fost posibil de anticipat, qi, prin urmare, de prevlzut

bugetul aprobat.

5. Cuantumul fondului de rezervd se

aprobarea bugetului pentru anul urmdtor,

bugetului ei, in conformitate cu prevederile

2003 privind finanlele publice locale.

6. Mijloacele fondului de rezervd pot fi utilizate pentru:

a) Lichidarea consecinlelor calamitalilor naturale Ei ale avariilor, efectuarea lucrdrilor de

proiectare af-erente acestor acliuni;

b) Restabilirea obiectelor de importanf[ locala (care se afldlabalanla autoritdtilor publice

locale) in cazul calamitalilor naturale provocate de procese geologice periculoase;

c)Acordareaajutoruluifinanciarunicpentrusinistra}i;

d) Acordarea aiutorului tirlar-rciar unic persoanelor, la cererea persoanei inbaza dosarului

prezenrar, care justific[ starea sociala qi necesitatea de a beneficia de ajutor material a

titularului: cererea; copia de pe buletinul de identitate sau actul de identitate

provizoriu, de modelul F9; certificatul despre salariul membrilor familiei incadrali in

cAmpul muncii Ei alte venituri ale familiei; certificat despre mdrimea pensiei; certificat

despre componenla familiei; act ce confirm[ starea sanaElii/certificat medical (dupa

caz): certificat de deces (dupa caz,); acI de cercetare a condiliilor materiale qi de trai;
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certificat confirmativ privind de{inerea in proprietate a unui sau mai multe bunuri

imobile (casd, apartament, construclii ne locative, terenuri pentru construclii, terenuri

agricole), cu exceplia bunului imobil in care iEi deline viza de reqedin!6; certificat

confirmativ dacd aJnu benef-rciat de ajutor social de la Direclia AsistenJd Sociald Ei

Proteclie a familiei; certificat confirmativ dacdalnu beneficiat de ajutor social de la

Consiliul Raional Orhei; acordul pentru colectarea qi verificarea infbrmaliei despre

bundstarea familiei (declaratii false qi incomplete); alte documente dupd caz, conform

criteriilor;

e) finanfarea unor ac{iuni de promovare a culturii, altor activitdtri, avind drept scop

dezvoltarea comunitdli i.

7. Categoriile de cetlfeni care pot beneficia de ajutor material qi cuantumul acestora

- Persoanele care suf'era de boala oncologica - I 000 lei;

- Persoanele care suferd de tuberculoza - 800 lei;

- persoanele care depun cererea pentru decesul rudelor de gradul I (pdrinli, copii) -
500 lei;

- pensionari, potrivit limitei de vdrst[ Ei persoane cu grad de dizabilitate, persoane

cu alte boli grave - 500 lei;

- Venitul fleclrui membru al familiei nu trebuie sd depdqeasc6 venitul minim de

existen!f,, calculat anrml Ei publicat pe site-ul oficial al Biroului Nalional de

Statistica al RePublicii Moldovh;

- pot beneficia de suport financiar, in mdrime de 1 000 lei, urmdtoarele categorii de

persoane: cel mai tdndr cetfllean al comuna Ivancea, cel mai vfirstnic cetdtean al

comunei lvancea. familiile care au implinit 50 de ani de la data cds[toriei;

- participan{ii la cel de-al l)oilea Razboi Mondial, precum qi vdduvele acestora. la

data de 9 mai, Ziua Victoriei. vor beneflcia de ajutor material in m6rime de 100-

1000 lei (conform Hot6rdrii Comisiei de examinate a problemelor sociale Ei

acordarea aj utorului material);

- Veteranii R[zboiului din Afganistan - 100-1000 lei (conform Hotdrdrii Comisiei

de examinare a problemelor sociale qi acordarea ajutorului material);

- participanlii la lichidarea consecinlelor catastrofei din 1986 de la Centrala

Atomoelectrica cernobil - I 00- 1000 lei (conform HotdrArii comisiei de examinare

aproblemelorsocialeEiacordareaajutoruluimaterial);

- Participan{ii la acliunile de luptd pentru apfutatea integritalii teritoriale qi

Independenlei Republicii Moldova, 1992 de pe Nistru - 100-1000 lei (conform

Hotararii comisiei de examinare a problemelor sociale 9i acordarea ajutorului

material);

- '/,iua Interna{ior.rala a Nevirzittorilor ;i Persoanelor cu Deficienle de vedere' 13

noiembrie - 100- 1 000 lei (confbrm HotdrArii comisiei de examinare a problemelor

sociale ;i acordarea ajutorului material);

- Victimele reabilitate represiunilor politice - 100 - 1000 lei (conform Hotdrarii

comisiei de examinare a problemelor sociale Ei acordarea ajutorului material);

0 Recuperarea cheltuielilor legate de transpotlarea qi rcpaftrzarea ajutoarelor umanitare

acordate unitali i admini strativ-teritori al e (in caz de necesitate) ;

g) Acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri Ei salvatori pentru

imbundtdli r e a b azei tehni co - mat eri ale, c onform prevederi I o t le gale ;



h) Alte cheltuieli cu caracter imprevizibil qi necesitdli de urgenld, care in conformitate cu

legislafia, lin de competenla autoritAlilor publice locale;

i) Acordarea ajutorului material unic persoanelor, locuinlele cdrora au fost afectate de

incendii pind la 2000 lei.

8. in cazul incasarii in procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele

aprobate in bugetul unitAtii administrativ-teritoriale, fondul de rczervd poate fi completat pe

parcursul anului cu mijloace financiare, in limita stabilita de autoritatea reprezentativd Ei

deliberativd respectiv6, dar nu mai mult de 2oh din volumul cheltuielilor preconizate in buget'

9. Alocarea mijloacelor fondului de rezervd se efectueazd,inbaza deciziei Consiliului local in

limita alocaliilor prevdzute in buget Ei in baza documentelor justificative.

10, Solicitanlii de ajutor material se pot adresa cbtre Autoritatea Publicd Locala nu mai

devreme de expirarea unui termen de 12luni de la data primirii ajutorului precedent.

I l. La acest ajutor pot aspira doar persoanele cu domiciliu/reEedinla in comuna Ivancea'

l2.Beneficiarii de ajutor material sunt in drept sd ridice mijloacele financiare prin

reprezentant imputernicit conform legii'

III. procedura elaboririi qi adoptirii deciziilor autoriti{ii reprezentative

qi deliberative a Consiliului local privind utilizarea mijloacelor din Fondul de rezervi

13. Autoritatea executiva a comunei Ivancea examineazd cererile, demersurile, solicitdrile

parvenite de la persoanele fizice ;i juridice privind alocarea de mijloace din Fondul de rezervd'

14. in ,rrn a examin6rii cerilor primite qi documentelor justificative, se elaboreazd un avrz' rrn

proiect de decizie, care se prezintd spre adoptare in modul stabilit.

15. consiliul local examineazl cererea, proiectul de decizie, precum Ei alte materiale

iustificative Si decide asupra alocarii mijloacelor din Fondul de rczetvd'

lV.ModuldealocareamijloacelordinFondulderezervi

16. Mijloacele financiare din Irondul de Rezervd ce sunt destinate pentru autoritatile publice

locale se transmit la conturile acestora prin intermediul transferurilor cu destinalie speciald;

17. Finanlarea cheltuielilor din Fondul de rezervd se ef'ectueaza pe mdsura incasdrii veniturilor

in bugetul local qi se reflecta in parlea de cheltuieli intr-o pozilie distincta;

18. Conform art. 27, pcI.l) al Legii nt.397, privind finanlele publice locale' alocaliile

repat,.izare, prin decizia autoritatii reprezentative Ei deliberative, din fondul de rezervd specificat

ra art.19 din prezenta lege se includ in programele respective de chertuieli in baza dispozi{iei

admini stratorului de buget.

V. Dispozi{ii finale ;i tranzitorii

19. Miiloacele fondului de rezervd se utilizeazd in strictd conformitate cu destinafia lor'

prevdzutd in decizia Consiliului local;

20. Datele privind utilizarea mijloacelor fbndului de

mersul executdrii bugetului local lvancea;

rezervd se reflectd in informaliile despre



21. Primarul comunei Ivancea prezintd, Consiliului local raportul despre utilizarea mijloacelor

fondului, impreuna cu raportul privind mersul execuliei bugetului local sau la altd datd, la

solicitarea Consiliului local;

22. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fbndul de rezervd se restituie in bugetul local,

conform situafiei la 3l decembrie;

23. Controlul asupra utilizdrii eficiente Ei dupa destinalie a mijloacelor fondului de rezerv[ se

efectueazd de cdtre organele de control abilitate cu acest drept;

VI. Control qi responsabiliti{i

24. Controlul asupra utilizdrii eficiente gi conform destinaliei a mijloacelor fondului de

rezerv1 se efectueazd" de cdtre organele de control financiar. Responsabilitatea pentru utilizarea

conform destinafiei a mijloacelor financiare alocate din Fondul de Rezervd al consiliului local

Ivancea se pune in sarcina persoanelor care beneficiazd de suportul financiar respectiv'

25.IJtilizarea contrar destinaliei a mijloacelor fondului de rezervd constituie temei pentru

perceperea lor integrala gi incontestabild in bugetul local Ivancea 9i tragerea la rdspundere a

persoanelor culpabile, in confbrmitate cu prevederile legislafiei;

26. Responsabilitatea privind protejarea datelor cu caracter personal despre beneficiarii de

ajutor/suport financiar se pune in sarcina personalului implicat in procesul de examinare a

dosarelor, de publicare a deciziilor Ei acordarea/finanfare a ajutorului/suportului financiar'

Secretar al Consiliului local Ar€au'a'z'o Nadejda COVALI



Anexa nr.2

egulament

Lista actelor necesare pentru aco

aiutorului financiar unic:

1. Cererea (petilia) solicitantului;

2. Copia de pe buletinul de identitate sau actul de identitate provizoriu, de

modelul F9;

3. Extras din fi$a medicalb qi certificatele corespunzdloare, eliberate de

instituliile medicale (cu indicarea diagn ozei);

4. Certificat despre componenla familiei;

5. Certificat de salariu/pensie a tuturor membrilor familiei gi alte venituri;

6. Certificat confirmativ privind delinerea in proprietate a unui sau mai multe

bunuri imobile (casd, apafiament, construcfii ne locative, terenuri pentru

construclii, terenuri agricole);

7. Certificat confirmativ daci a/nu beneficiat de ajutor social de la Direclia

Asistenld Sociald Ei Proteclie a familiei;

8. Ceftificat confirmativ dacd a/nu beneficiat de aiutor social de la Consiliul

Raional Orhei;

9. Acordul pentru colectarea qi verificarea informaliei despre bundstarea familiei

(declarafii false qi incomplete);

l0.Certificat de deces (dupa caz);

1 1.Alte documente (dupa caz).

Secretar al Consiliului local a/l@^rAee Nadeida COVALI



Anexa nr.3

a Regulament

Lista actelor necesare pen

ajutorului material, in caz de

1. Cererea (peti{ia) solicitantului;

2. Copia de pe buletinul de identitate;

3. Actul de constatare a incendiului, eliberat de Serviciul Situafii Excepfionale;

4, Extras din Registru bunurilor imobile, documentul ce confirmd dreptul de

proprietate asupra bunului imobil;

5. Certificatul de asigurare sau neasigurare a bunului imobil;

6. Certificat despre componenp familiei;

7. Certificate despre salariul membrilor familiei incadrafi in cdmpul muncii;

8. Copiile certificatelor de naqtere (pentru familiile cu copii minori);

9. Actul de constatare apagubelor;

10. Alte documente (dupd caz).

Secretar al Consiliului local W Nadeida COVALI



Consiliul local Ivancea

Comisia de specialitate in problemele sociale
(invifimint, cultura, sinitate, turism, sport, culte)

AYIZ

la proiectul de decizie nr. 3 din 03.06.2021

In temeiul art. 22 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraJia

publica locald, cu modificdrile ulterioare, precum gi in conformitate cu pct. 9 din Regulamentul

privind constituirea qi funclionaea consiliului local lvancea, aprobat prin decizia Consiliului

local Ivancea nr.5ll din 15. 07 . 2011, Comisia de specialitate in problemele sociale (invd{dmint,

cultura, sdndtate, turism, sport, culte) DECIDE:

I' Se recomandd Consiliului local lvancea adoptarea proiectului de decizie nr.3 din 03.06.2021 Cu

privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervd al Consiliului

Iocal Ivancea.

PreEedintele comisiei : Railean Natalia

Secretarul Comisiei: RevufcaiaAngela

Membrii comisiei : Grecu tr" Co4f'

Sorocean Elena

Pascari Victor


