
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 
 

 

 
 

 

D E C I Z I E  

  nr. ____                                                                   din ______________ 

 

 

Pentru aprobarea Regulamentului 

privind modul de administrare a Fondului 

de rezervă al municipiului Chişinău 

 

 

 

Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale finanţe nr.   , în 

temeiul art. 19 și art. 32 lit. c) din Legea nr. 397/2003 „Privind finanţele publice 

locale”, art. 37 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181/2014, art. 6 alin. (5) din Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutul 

municipiului Chișinău”, art. 14 alin. (2) lit. n
1
) și lit. w

1
) şi art. 19 alin. (3) din 

Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal 

Chişinău DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de administrare a Fondului de 

rezervă al municipiului Chişinău (anexa nr. 1). 

2. Se aprobă listele actelor ce urmează a fi prezentate de către solicitanţi în 

vederea examinării necesității acordării de ajutoare financiare/materiale (anexele 

nr. 2-4). 

3. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru administrarea Fondului 

de rezervă al municipiului Chișinău (anexa nr. 5). 

4. Comisia în cauză ia decizii  privind administrarea Fondului de rezervă și 

modalitatea de utilizare a acestuia. 

5. Se stabilește că, în cazul în care membrii Comisiei se eliberează din 

funcția deținută, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele noi 

desemnate în aceste funcții, fără emiterea unei noi decizii. 

6. Se abrogă deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 2/3 din 02.04.2015 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a 

mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chişinău”, nr. 2/14 din 

22.02.2019 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi 

utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chişinău” și nr. 2/6 

din 20.11.2019 ,,Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei 

pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al 

municipiului Chișinău”. 
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7. Direcţia generală finanţe, în cadrul prezentării Consiliului municipal 

Chişinău a Raportului privind executarea bugetului municipal, va include un 

compartiment referitor la utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului de 

rezervă. 

 8. Primarul General al municipiului Chişinău, dl Ion Ceban, va asigura 

controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

 

SECRETAR INTERIMAR  

AL CONSILIULUI      Adrian TALMACI 


