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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, 

suma de 2662,0 mii de lei pentru lichidarea consecințelor situației excepționale 

(ploi torențiale) din 29 septembrie 2020, după cum urmează: 

1) Consiliului raional Ialoveni – suma de 600,0 mii de lei pentru reparația 

rețelelor electrice interne ale Liceului Teoretic „Olymp” din satul Costești, 

raionul Ialoveni; 

2) Consiliului municipal Comrat – suma de 2062,0 mii de lei pentru 

compensarea pagubelor proprietarilor caselor ce necesită a fi demolate și 

procurate alte locuințe și compensarea parțială a pagubelor proprietarilor ale 

căror bunuri imobile au fost afectate în urma inundațiilor. 
 

2. Consiliul raional Ialoveni și Consiliul municipal Comrat, în calitate de 

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

documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor în cauză. 
 

3. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate la punctul 1 pe 

măsura prezentării documentelor confirmative. 
 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  
 

 
Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 



 

  

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare  
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

    Ministerul Afacerilor Interne.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite  

    Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) şi art. 36 alin.(1) lit. 

b) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, pct. 6 şi pct. 

9 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, precum şi în conformitate cu procesul - verbal al ședinței 

Comisiei pentru Situaţii Excepționale a Republicii Moldova din  21.10.2020. 

    La data de 29 septembrie curent, localitatea Costești din raionul Ialoveni a fost afectată de 

ploi torențiale, care au cauzat prejudicii sediului Liceului Teoretic „Olymp”, fiind avariată 

rețeaua electrică (scurt circuit), în proporţie de 100%. 

    Conform demersului Consiliului raional Ialoveni și devizului de cheltuieli prezentat, se 

solicită alocarea ajutorului financiar în sumă de 600,0 mii lei destinate reparației rețelelor 

electrice interioare. 

     La aceeaşi dată, a fost afectat de ploi  torențiale şi  mun. Comrat, UTA Găgăuzia, unde 

din cauza debitului mare de apă s-a revărsat râul Ialpug și, în consecință, fiind inundate 45 

case de locuit.  

     La moment, conform evaluării preliminare, 8 case de locuit sunt avariate și necesită a fi 

demolate, iar pentru 18 case de locuit Comisia pentru Situaţii Excepționale a stabilit că, 

temporar nu corespund condițiilor optime de trai. Astfel, familiile care locuiau în aceste case 

au rămas fără acoperiș și sunt nevoite să locuiască la rude sau să închirieze spații locative. 

     Dat fiind faptul că, fondul de rezervă al Comitetului executiv al UTA Găgăuzia pentru 

lichidarea consecințelor calamităților naturale din 29 septembrie este insuficient, a fost 

solicitată alocarea ajutorului financiar. 

      În acest sens, pentru compensarea pagubelor proprietarilor caselor de locuit, ale căror 

bunuri imobile au fost afectate de calamitate, urmează a fi alocate mijloace financiare în  

suma de 2062,0 mii lei.   
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

   Prin proiectul menţionat, urmare a situației excepționale (ploi torențiale) din data de 29 

septembrie 2020, se propune aprobarea alocării din fondul de intervenție al Guvernului: 

1) Consiliului raional Ialoveni, suma de 600,0 mii lei, pentru reparația rețelelor electrice 

interne a Liceului Teoretic ”Olymp” din satul Costești, raionul Ialoveni; 

    2) Consiliului municipal Comrat, suma de 2062,0 mii lei, pentru compensarea pagubelor 

proprietarilor caselor ce necesită a fi demolate şi procurate alte locuinţe, şi compensarea 

parțială a pagubelor proprietarilor a căror bunuri imobile au fost afectate în urma 

inundaţiilor.  
4. Fundamentarea economico-financiară  

    Implementarea prezentei hotărâri va implica cheltuieli financiare din bugetul de stat, din 

fondul de intervenție al Guvernului, în sumă totală de 2662,0 mii lei.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  



    Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar promovarea acestuia și 

eventuala sa aprobare nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte normative.  
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

    În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost 

plasat pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, în 

directoriul Transparența, secțiunea Consultări publice.  
7. Constatările expertizei juridice 

.   Proiectul a fost supus expertizei juridice 

      
 

 

Secretar de stat                                                                            Sergiu GOLOVACI 
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