SINTEZA
obiecțiilor şi propunerilor (recomandărilor)
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Participantul la
avizare
(expertizare)/
consultare publică

Ministerul
Finanţelor
(nr. 09/1-09/101 din
29.03.2021)

Conținutul obiecţiei/
propunerii (recomandării)

1. Dat fiind faptul că, legile bugetare anuale se elaborează în
mii lei cu o cifră după virgulă, atît suma indicată în proiectul
de hotărâre, cît şi cele indicate în anexă, urmează a fi ajustate
corespunzător unității de măsură respectivă.
2. În temeiul prevederilor anexei nr. 3 la Legea privind
organizarea adiminitrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.
764/2001, în anexă la proiectul de hotărâre a Guvernului,
sintagma „Consiliul sătesc Baccealia” se va expune „Consiliul
comunal Baccealia”.
În anexă la proiectul de hotărâre al Guvernului pentru
Consiliul comunal Ţipala se propune alocarea mijloacelor în
sumă de 855,3 mii lei întru restabilirea drumurilor comunale
afectate de ploi torenţiale din 8 octombrie 2020. Totodată,
informativ menționăm că, conform Hotărârii Guvernului nr.
552/2020, în scopul restabilirii drumurilor comunale afectate în
urma situației excepționale (ploi torenţiale din 21 iunie 2020),
pentru acesta au fost alocate mijloace financiare în sumă de
466,9 mii lei.
3. Ţinînd cont de faptul că, calamitățile naturale au avut loc în
perioada lunilor mai-iulie şi octombrie ale anului 2020, şi
poartă caracter de urgență, nota informativă la proiect urmează
să fie completată cu explicații despre imposibilitatea

Argumentarea
autorului proiectului

1. Se acceptă.
Au
fost
operate
corespunzătoare.

modificările

2. Se acceptă.
Au
fost
operate
corespunzătoare.

modificările

3. Nu se acceptă.
În procesul-verbal nr. 12-53-66-2213 al
şedinţei
Comisiei
pentru
Situații
Excepţionale a Republicii Moldova din

planificării acestor mijloace în bugetele autorităților respective 25.03.2021 nu sunt menționate explicații
pentru anul 2021.
privind imposibilitatea planificării acestor
mijloace
în
bugetele
autorităților
respective pentru anul 2021.

Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii
(nr.11-1448 din
29.03.2021)

Ministerul Justiției
(nr. 04/2115 din
30.03.2021)

Pct. 2 a proiectului de hotărâre de completat cu fraza „şi vor
Nu se acceptă.
raporta pînă la finele anului de gestiune, Comisiei pentru
În conformitate cu prevederile pct. 24 din
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, privind utilizarea Regulamentul
privind
gestionarea
conform destinației a mijloacelor alocate”.
fondurilor de urgență ale Guvernului,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
862/2015, autorităţile beneficiare de
mijloace din fondurile de urgenţă prezintă
Ministerului Finanţelor, trimestrial şi
anual, informaţii (rapoarte) privind
utilizarea mijloacelor alocate din fondurile
de urgenţă, în volumul şi în termenele
stabilite.
Lipsa de obiecții şi propuneri de ordin juridic.

Secretar general al ministerului
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