
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2020 

Chișinău 
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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 19 lit. g) și art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului,

3251,5 mii lei autorităților administrației publice, conform anexei, pentru 

lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. 

2. Autoritățile administrației publice nominalizate în anexă, în calitate de

beneficiari ai mijloacelor financiare alocate, vor perfecta, în modul stabilit, 

documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor în cauză.  

3. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate pe măsura

prezentării documentelor confirmative. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor  Serghei PUȘCUȚA 

Ministrul afacerilor interne Pavel Voicu 
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Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr.    /2020 

LISTA 

autorităților administrației publice cărora li se alocă mijloace financiare 

din fondul de intervenție al Guvernului pentru lichidarea consecințelor  

situațiilor excepționale 

Nr. 

crt. 

Autoritățile 

administrației publice 
Destinația alocațiilor 

Suma 

(mii lei) 

Ministerul Afacerilor Interne, total 1 000,0 

1. 

Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliției) 

lichidarea consecințelor incendiului produs 

la 13 iulie 2020 în clădirea Inspectoratului 

de poliție Rezina, or. Rezina, 

str. Voluntarilor, nr. 1 

1 000,0 

Raionul Ialoveni, total 2 178,5 

2. 
Consiliul comunal 

Gangura 

restabilirea drumurilor în satul Misovca, 

afectate în consecință de situații 

excepționale (ploi torențiale din 4 și 5 mai 

2020) 

317,7 

3. Consiliul sătesc Costești 

restabilirea drumurilor afectate de situația 

excepțională (ploi torențiale cu vânt puternic 

din 2l iunie 2020) 

1 038,9 

4. Consiliul sătesc Horești 

restabilirea drumurilor afectate de situații 

excepționale (ploi torențiale din 14, 15 și 2l 

iunie 2020) 

821,9 

Raionul Ștefan Vodă, total 73,0 

5. 
Consiliul orășenesc 

Ștefan Vodă acordarea despăgubirilor gospodăriilor 

individuale (restabilirea acoperișurilor), 

afectate de situația excepțională (ploaie 

torențială însoțită de grindină din 7 iulie 

2020) 

55,7 

6. Consiliul sătesc Volintiri 5,4 

7. 
Consiliul sătesc 

Ștefănești 
11,9 

Total 3 251,5 
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