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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

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

publice şi 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 719,7 mii lei, din fondul de intervenție al 

Guvernului: 

1) 388,6 mii lei pentru rambursarea cheltuielilor suportate pe parcursul 

desfășurării lucrărilor de fortificare a digului de protecție antiviitură în 

vecinătatea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în perioada 24-29 mai 

2019, inclusiv: 

a) 289,0 mii lei – Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al 

Ministerului Afacerilor Interne; 

b) 21,6 mii lei – Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului 

Afacerilor Interne; 

c) 78,0 mii lei – Ministerului Apărării; 

2) 331,1 mii lei – Consiliului raional Basarabeasca, pentru reparația 

acoperișurilor clădirilor de menire socială și administrative, distruse de 

calamitățile naturale din 3 iulie 2019. 

 

2. Autoritățile publice nominalizate la pct.1, 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 în prezenta 

hotărîre pe măsura prezentării documentelor confirmative. 
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
 

 

  



NOTA INFORMATIVA

la proiectul Hotărârii Guvernului 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Ministerul Afacerilor Interne

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

 __________ urmărite______________________________

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

alin. (1) lit. b) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181/2014, pct. 6 şi pct. 9 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de 

urgenţă ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, precum şi 

în conformitate cu procesele-verbale nr. 12-13-4099 din 9 iulie 2019 şi nr. 12-13- 

5282 din 12.08.2019 ale şedinţelor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prin proiectul menţionat, s-a propus spre examinare aprobarea alocării din 

fondul de intervenţie al Guvernului, suma de 719,7 mii lei, dintre care:

1) 388,6 mii lei pentru rambursarea cheltuielilor suportate pe parcursul 

desfăşurării lucrărilor de fortificare a digului de protecţie antiviitură în vecinătatea 

localităţii Crocmaz, raionul Ştefan-Vodă, în perioada 24-29 mai 2019, inclusiv:

- 21,6 mii lei - Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor 

Interne;

- 289,0 mii lei - Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministerului Afacerilor Interne;

- 78,0 mii lei -  Ministerului Apărării.

2) 331,1 mii lei pentru reparaţia acoperişurilor clădirilor de menire socială şi 

administrative, în consecinţa calamităţilor naturale din 3 iulie 2019 - Consiliului 
raional Basarabeasca.

Menţionăm că, propunerile date au fost incluse în proiectul Hotărârii 
Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare elaborat, în scopul executării 
procesului-verbal nr. 12-13-4099 din 9 iulie 2019 al şedinţei Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova, însă din lipsa mijloacelor financiare din fondul 

de intervenţie al Guvernului şi avizului Ministerului Finanţelor sumele solicitate nu 
au fost aprobate.

Mai mult, conform deciziei din procesul-verbal nr. 12-13-5282 din 12.08.2019 

al şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, mijloacele 

financiare restante vor fi propuse spre aprobare Guvernului după rectificarea 
bugetului de stat pentru anul 2019.

In context, prin Hotărârea Guvernului nr.408/2019 cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare, au fost alocate din fondul de intervenţie al Guvernului, 

mijloace financiare, în sumă de 4700 mii lei, în limita sumei existente.



Dat fiind faptul că, la 04.09.2019. a fost adoptată Legea nr.l 12/2019 privind 

modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018, considerăm 

oportun alocarea din fondul de intervenţie al Guvernului a sumei restante de 719,7 

mii lei.

___ ___  __  4. Fundamentarea economico-financia r ă ______ ______

Pentru alocarea mijloacelor financiare stipulate în proiectul actului normativ 

au fost prezentate documentele confirmative în corespundere cu prevederile 

legislaţiei în vigoare.
A

In speţă, valoarea mijloacelor financiare a fost calculată de autorităţile publice 

centrale si locale în baza contractelor, actelor financiar-contabile si facturilor fiscale
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prezentate de către Ministerul Apărării, Inspectoratul General de Carabinieri, 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Consiliul raional Basarabeasca şi 

constituie suma de 719,7 mii lei.

Astfel, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare este elaborat în conformitate cu prevederile pct.6 din Regulamentul 

privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.862/2015, potrivit căruia fondul de intervenţie este destinat pentru 

finanţarea cheltuielilor urgente legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor 

naturale, în caz de epidemii, precum şi în alte situaţii excepţionale cu caracter 

tehnogen (incendii, explozii, avarii etc.), iar alocarea mijloacelor financiare se 
efectuează în temeiul hotărârilor Guvernului.

5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative_____

Urmare aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea altor acte 
normative în vigoare.

____________ 6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului______________

Intru respectarea Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost 
plasat pc pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în compartimentul 
’’Transparenţa decizională/Consultări publice”, şi asigurată avizarea acestuia cu 
autorităţile competente.

In legătură cu investirea în funcţie a Guvernului, proiectul a fost examinat repetat.

7. Consultările expertizei juridice

Proiectul a fost supus expertizei juridice în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

8.ConsuItările expertizei anticorupţie

Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Ministru Pavel VOICU
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