
REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL $TEFAN VODA

CONSILIUL ORA$ANESC $TEFAN VODA

DECIZIE nr' 5/8

din 02 august 20L9

Cu privire notificarea
Onii"fui territorial Ciuqeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OTr473 din26 iunie 2019

ExaminindnotainformativdadneiFrolencoAlexandra,contabil-gefalprimariei
or. $tefan Vodd, in .onto'*Jtut" cu art'18 din Legea nr' 100 din 22'12'2017 cu privire Ia

acte normative, in temeiui in' t+ alin' (2) lit' n) qi nr; din Legea nr' 436-XVI din

28.12.2006 privind uO-i],i*].qiu prblid iocal6,'iootitlut origenesc $tefan Vodi

DECIDE:

1'SeiaactdeinformareprivindnotificareaoficiuluiteritorialCaugenial
cancelariei de stat *.'J;&/oT,'-qz ain 26 iunie 2019 \t vederea reexamindrii 9i

modificdrii sursei de #;;^; "ortut"i 
reatizdrii alin. I din pct. I al deciziei

Consiliului ordqenesc EitrJ" v"aa * ' ilz ai" 18'05'2019 "Cu 
privire la modificarea qi

completarea deciziei Consiliului or6genesc n' 8/2 din 10'12'2018 "Cu 
privire la

"pt"i*"" 
U"getului oragului $tefan Vodi pentru.anulz}lg" '

2. Se menlin" in il;;. p*ilia consiliul oraqenesc $tefan vod6, c6 alocarea

surselor financiare an r"?Jri oi reLewdal consiliului oragenesc $tefan vod6 pe anul

2019 pentru ,"oput ,p"tiitcat in alin' (1) din pct'l al deciziei Consiliului ordqenesc

$tefan vod6 nr. +2 ain isnl.zors ,,cu privire la modificarea 9i completarea deciziei

consiliului or'qenesc *. sJf ai" rc.l2.2ois,,cu privire la aprobarea bugetului oraqului

$tefan vodS p.na- *ui 
-2019.,, 

corespunde categoriilor- de situalii care cad sub

incidenla pct. 5 lit. oiJi" n.g"i"-entui.privind c;nstituirea fondului de rezervd al

Consiliului oraqenesc Siti"" ?"Aa 9i utiiizarea mijloacelor u:":Tl{' aprobat prin

deciziaConsiliului o.aqJ""t; $t"fan Vtda nr' 1/3 ' I din 26 februarie 2009 '

3. Controlul "r"p;;;;;'6tii 
prezentei decizii se pune in sarcina dnei Frolenco

Alexandra, contabil-gef al primdriei or' $tefan Vod6'

4.Prezentadecizie se aduce la cunoqtin!6:

Oficiului teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;



CANCELARIA DE STAT
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NOTIFICARE
Prin prezenta, in temeiul art. 63 qi art"64 din Legea nr. 436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administralia publicd 1oca16, precum gi in temeiul

prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea qi func{ionarea oficiilor
teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotir6rea Guvernului nr. 845 din 1B

decembrie 2009, Ofrciul teritorial Ciuqeni al Cancelariei de Stat a efectuat

controlul obligatoriu de legalitate a actelor administrative, gi anume a Deciziei

Consiliului ord;enesc $tefan Vodd nr. 4/2 din 18 mai 2019 "Cu privire Ia

modificarea ;i completarea deciziei Consiliului ord;enesc nr.8/2 din 10.12.2018

"Cu privire la aprobarea bugetului ora;ului $tefan Vodd pentru anul 2019".
in alin.l din p.1 al deciziei menlionate se decide acordarea ajutorului

material veteranilor qi vdduvelor din a1 Il-lea Rdzboi Mondial in legdturi cu Ziua
Victoriei qi comemordrii eroilor cdzu{i pentru independenfa Patriei.

Ca urmare a exercitdrii controlului asupra actelor indicate, au fost constatate

abateri de la prevederile legislaliei in vigoare.

Art.3 alin. (3) al Legii nr.100 din 22.12.20\7 cu privire la actele normative

prevede expres cd "Actul normativ trebuie sd corespundd prevederilor Constituliei
Republicii Moldova, tratatelor internalionale la care Republica Moldova este

parte, principiilor Si normelor unanim recunoscute ale dreptului internalional,
precum;i legislaliei Uniunii Europene. (4) Actul normativ trebuie sd se integreze

organic in cadrul normativ tn vigoare, scop tn care.

a) proiectul actului normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative

de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afld in conexiune;

b) proiectul actului normativ intocmit in temeiul unui act normativ de nivel
superior nu poate depdqi limitele cornpetenlei instituite prin actul de nivel superior

Si nici nu poate contraveni scopului, principiilor Si dispoziliilor acestuia".



Art. 18 din l.egea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative
prevede expres cd actele normative ale autoritdlilor administraliei publice locale
se emit pentru realizarea atribuliilor funclionale Si tn limitele competenlelor

stabilite de Constitulie, de Carta Europeand a Autonomiei Locale Si de alte acte

normative, fiind aplicate doar in raza teritoriului administrat de cdtre acestea.

Potrivit art.L8 al l-ngii nr.397 din 16.10.2003 privind finanlele publice

locale (1) Autoritatea reprezentativd qi deliberativd poate decide constituirea
unui fond de rezervd in mdrime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului
local. (2) Fondul de rezervd se administreuzd tn buza unui regulament, aprobat
de autoritatea reprezentativd ;i deliberativd respectivd, in scopul Jinan!'drii
cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar ;i care nu au fost
posibil de anticipat ;i, prin urmare, de prevdzut tn bugetul aprobat.

Conform prevederilor p.3 din Regulamentul-tip privind constituirea
fondurilor de rezerv5 ale autoritdlilor administra{iei publice locale gi utilizarea
mijloacelor acestora, aprobat prin HotdrArea Guvemului nr.1427 din22.12.2004, se

prevede expres cd fondul de rezervd este un fond bdnesc, constituit anual de

autoritatea reprezentativd Si deliberatfud a unitd{ii administrativ-teritoriale qi

destinat unor cheltuieli pentru acliuni cu character exceplional qi imprevizibil,
care nu sint prevdzute in bugetul unitdlii administrativ-teritoriale respective Si
care lin de compeienla autoritdlilor ariministraliei pubiice iocale.

Pct.5 al Regulamentului-tip sus-menlionat stabileqte modalitatea uti\izdrii
mijloacelor fondului d,e rezerv6, si anume:

a) lichidarea consecinlelor calamitdlilor naturale Si ale avariilor, efectuarea
lucrdrilor de proiectare aferente acestor acliuni;

b) restabilirea obiectelor de importanld locald (care se afld la balanla
autoritdlilor publice locale) tn cazul calamitdlilor natural provocate de procese
geolo gice periculoas e ;

c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistrali;
d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile;
e) /inantrarea unor acliuni de promovare a culturii, altor activitdli avdnd drept

s c op dezvol tarea c omunitdlii ;
fl recuperarea cheltuielilor legate de transportarea Si repartizarea ajutoarelor

umanitare acordate unitdlii administrativ-teritoriale (in caz de necesitate),.

g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri Si
salvatori pentru tmbundtdtrirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor
legale;

h) alte cheltuieli cu character imprevizibil Si necesitdli de urgenld, care, in
conformitate cu legislalia, lin de competenla autoritdlilor publice locale.



In aceastd ordine de idei, conform prevederilor Regulamentului sus-indicat,

considerdm cE consiliul o4qenesc $tefan Vodd eronat a clasificat categoriile de

persoane indicate in alin.1 al p.1 din decizia indicatd ca situalii care se incadreazd

in p.5 al Regulamentului privind constituirea fondurilor de rezervi ale autoritdtilor
administraJiei publice locale qi :utilizarea mijloacelor acestora, qi pentru care au fost

alocate mijloace financiare din fondul de rezervd al bugetului or.$tefan Vode.

Totodatd mentiondm c5, consiliul ordgenesc poate acorda ajutor material

veteranilor Ei vdduvelor din al Il-lea Rdzboi Mondial in legdturd cu Ztua Victoriei,
alocdnd mijloacele financiare necesare din alte surse disponibile din bugetul local.

in contextul celor expuse, in temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) gi (2) din

Legea nr. 436-XU din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald,

precum gi pct. 9 subct. 2 lit. a) din Regulamentul cu privire 1a organizarea gi

funclionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hot5rirea

Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009. Oficiul teritorial Cduseni al

Cancelariei de Stat

CERE:
I .Examinarea prezentei notificdri in vederea intreprinderii mdsurilor

privind reexaminarea gi modificarea sursei de acoperire a costului realizfuii alin.l
din p.1 al Deciziei Consiliului ord;enesc $tefan Vodd nr. 4/2 din 18 mai 2019

"Cu privire la modificarea ;i completarea deciziei Consiliului ordgenesc nr.8/2
din 10.12.2018 "Cu privire Ia aprobarea bagetului ora;ului $tefan Vodd pentru
anul 2019".

2. Informarea Oficiului teritorial Cduseni desore rezultatele examindrii in
termen de 30 de zile.

$ef interimar
al Oficiului teritorial Ciugeni

Ex. Ec.lterina Podolin
Te1.02652 1261
e-mail: ecaterina.podolin@gov.md

Alexandru BALUTA


