
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei 
Consiliului mun. Bălţi nr. 9/3 din 25.12.2007 „Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea 
şi utilizarea Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi”

În conformitate cu art. 14 alin. 2) lit. n¹) a Legii RM  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,  art. 37 al  Legii  RM nr.181 din 25.07.2014 finanţelor  publice şi
responsabilităţii bugetar- fiscale, art. 19 al Legii RM nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele
publice  locale,  Hotărîrea  Guvernului  RM  nr. 1427  din  22.12.2004  pentru  aprobarea
Regulamentului-tip  privind  constituirea  fondurilor  de  rezervă ale  autorităţilor  administraţiei
publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, Hotărîrea Parlamentului privind declararea stării
de  urgen ă,  nr.  55  din  17  martie  2020ț  şi  luînd  în  consideraţie  necesitatea  cheltuielilor
suplimentare, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Regulamentul  privind  constituirea  şi  utilizarea  Fondului  de  Rezervă  al  Primăriei
municipiului  Bălţi  nr.  9/3 din 25.12.2007, cu completările  şi  modificările  ulterioare,  se
modifică i completează după cum urmează:ș

1.1. în capitolul III „Utilizarea şi distribuirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei”, la
litera j. „Cheltuielile activităţii administrative, ce ţin de competenţa Consiliului municipal”,
textul  punctului  j.3.  în  final  se  completează  cu  textul  ,,inclusiv:  pentru  finanţarea
cheltuielilor  urgente,  pierderilor  survenite în  urma calamităţilor  naturale,  epidemiilor,
epizootiilor şi altor situaţii excepţionale”.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico-financiare. 

Preşedintele şedinţei a IX
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc



NOTĂ EXPLICATIVĂ
la proiectul de decizie a Consiliului municipal „Cu privire la

modificarea şi completarea deciziei Consiliului mun.Bălţi nr.9/3
din

25.12.2007 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind constituirea şi utilizarea

Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
  Proiectul de decizie a fost elaborate de către Direcţia Generală Financiar-
Economică.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite
    Hotărîrea Parlamentului privind declararea stării de urgen ă, nr.55 din 17ț
martie 2020.
3.  Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
    Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
   Proiectul  de  decizie  introduce  modificări  în  Regulamentul  privind
constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi
aprobat  conform  legislaţiei  în  vigoare:  În  capitolul  III  „Utilizarea  şi
distribuirea  mijloacelor  Fondului  de  Rezervă  al  Primăriei”,  la  litera  j.
„Cheltuielile  activităţii  administrative,  ce  ţin  de  competenţa  Consiliului
municipal”, textul punctului  j.3. în final se completează cu textul  ,,inclusiv:
pentru  finanţarea  cheltuielilor  urgente,  pierderilor  survenite în  urma
calamităţilor  naturale,  epidemiilor,  epizootiilor  şi  altor  situaţii
excepţionale”.
5. Fundamentarea economico-financiară 
    Proiectul de decizie a fost elaborat în baza: p. n¹) p. 2) art. 14 al Legii cu
privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 19 al
Legii cu privire la finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.37
al  Legii nr.181 din 25.07.2014 cu  privire  la   finanțele  publice  și
responsabilitatea fiscală, Hotărîrea Guvernului RM nr.1427 din 22.12.2004
pentru  aprobarea  Regulamentului-tip  privind  constituirea  fondurilor  de
rezervă ale autorităţilor publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora.
6. Modul de încorporare a actului normativ în vigoare 
         Proiectul de decizie nu introduce modificări în legislaţia în vigoare de
bază.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
         Proiectul de decizie nu necesită o coordonare și o dezbatere publică.

                            



Şef DGFE                  Vera RUSU
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