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DECIZIE Nr. 12/5 
din 20.12.2019

“ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
acordarea ajutorului financiar unic din mijloacele 
Fondului de Rezervă, din bugetul local al Primăriei comunei Lozova „

In temeiul art. 14 n) din Legea 436- XVI din 28 decembrie 2006,, privind 
administraţia publică locală,, cu modificările şi completările ulterioare, avînd în vedere 
aprobarea Regulamentului fondului de Rezervă, privind acordarea ajutorului financiar 
unic din mijloacele fondului de rezervă; este necesar de menţionat căror pături sociale li 
se poate acorda acest ajutor unic din Fondul de Rezervă, avînd avizul pozitiv al 
Comisiei Consultative de Specialitate, Consiliul comunal Lozova DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea ajutorului financiar unic din mijloacele 
Fondului de Rezervă, din bugetul local al Primăriei comunei Lozova, conform anexei 
nr.l ;
2. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina contabilului-şef al primăriei Lozova ;
3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului Dnul Lilian 
Botnaru ;
4. Prezenta Decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 
locale.

Au votat: PENTRU --14 ; CONTRA-0; ABŢINERI -  0 .
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Ursu Ion

Batereanu Elena
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Anexa nr.l
La Decizia Consiliului Comunal Lozova 

Nr. 12/5 din 20.12.2019

REGULAMENTUL
Privind acordarea ajutorului financiar unic din mijloacele 

Fondului de Rezervă , din bugetul local al Primăriei comunei Lozova

I.DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind acordarea ajutorului financiar unic din mijloacele 
Fondului de Rezervă din bugetul Primăriei comunei Lozova (în continuare 
Regulament) determină temeiurile de examinare şi repartizare a ajutorului 
financiar în conformitate cu Regulamentul Fondului de Rezervă şi utilizarea 
mijloacelor acestora, aprobat prin Decizia Consiliului Comunal Lozova .
2. Ajutorul financiar este o formă de asistenţă nerambursabilă, menită să susţină 
material şi direct persoanele socialmente vulnerabile şi alte categorii de 
persoane.
3. Mijloacele Fondului de Rezervă pot fi utilizate pentru :
a) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile ;
b) altor categorii de persoane domiciliate în comuna Lozova pentru procurarea 
medicamentelor;
c) pentru compensarea cheltuielilor parţiale cauzate de diferite situaţii 
excepţionale ;
d) celebrarea nunţilor cuplurilor longevive şi omagierea persoanelor centenare 
(longevive);
e) alimentarea în cantina de ajutor social;
f) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, incendii şi ale avariilor ;
g) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi ;
h) finanţarea unor activităţi de promovare a culturii, altor activităţi avînd drept 
scop dezvoltarea comunităţii;
i) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor 
umanitare acordate unităţii administrativ-teritoriale ;
j) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de salvatori şi pompieri;
k) acordarea ajutorului financiar familiilor pentru fiecare copil nou-născut în 
comuna Lozova, în anul 2019 -  2020 ;
l) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţii de urgenţă, care în 
conformitate cu Legea ,ce ţin de competenţa Autorităţilor Publice Locale ;



II. BENEFICIARII AJUTORULUI FINANCIAR UNIC
4. Au dreptul la obţinerea ajutorului financiar unic persoanele socialmente 
vulnerabile din rîndul pensionarilor (prioritar invalizii de gradul I şi II, 
persoanele singure în etate), alte persoane inapte de muncă şi familiile 
vulnerabile cu patru şi mai mulţi copii, cuplurile longevive la împlinirea 
jubileului de 50,55,60,65,70,75 ani de căsătorie, omagierea persoanelor 
longevive (de la 90 ani în sus), familiile pentru fiecare copil nou-născut în 
comuna Lozova, sinistraţi şi alte categorii de persoane din comuna Lozova.
5. Persoanele din rîndul invalizilor, pensionarilor şi copiilor aflaţi la întreţinerea 
deplină a statului, nu au dreptul la obţinerea ajutorului financiar .

III.MODUL DE ACORDARE A AJUTORULUI FINANCIAR UNIC
6. Pentru obţinerea ajutorului financiar unic, titularul se adresează către primarul 
comunei Lozova, prezentând următoarele acte şi documente justificative :
a) cererea în scris de a i se acorda ajutor financiar unic, cu descrierea detaliată a 
circumstanţelor stării materiale în care se află ;
b) actul de examinare la locul de trai şi a condiţiilor de trai, întocmit de comisia 
instituită în acest scop, care constată starea socială, condiţiile de trai şi venitul 
total al familiei, în baza cărora se determină necesitatea de ajutor a persoanei 
(familiei) solicitante, precum şi veridicitatea circumstanţelor expuse în cerere. 
In cazul invocării motivului de boală, se va anexa certificatul eliberat de 
instituţia medicală, care confirmă starea sănătăţii solicitantului şi nevoia de a 
procura medicamente, de a achita serviciile medicale, care nu sunt gratuite sau 
compensate şi care urmează as fi procurate suplimentar din sursele proprii;
c) copiile buletinului de identitate, legitimaţia de pensionar, adeverinţele de 
naştere ale copiilor minori, după caz, ce identifică persoana (familia) solicitantă;
d) adeverinţa privind componenţa familiei;
e) în caz de necesitate, titularul ajutorului material unic este obligat să prezinte 
explicaţii, acte sau documente suplimentare ;
7. Comisia Consultativă de Specialitate împreună cu primarul examinează 
cererea şi actele prezentate de către solicitanţi în termenele prevăzute de Legea 
cu privire la petiţionare şi stabileşte beneficiarilor mărimile ajutorului financiar 
unic, reeşind din disponibilul mijloacelor Fondului de Rezervă .
8. Ajutorul financiar unic se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs . 
Dacă din lipsa mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă solicitanţii nu au



obţinut ajutorul financiar pe parcursul anului în curs, actele prezentate vor fi 
supuse reexaminării. Examinarea solicitării ajutorului financiar în anul imediat 
următor e posibilă numai după expirarea unui termen de 11 lini de la data 
primirii ajutorului.

IV. PROCEDURA ELABORĂRII ŞI ADOPTĂRII DECIZIILOR 
CONSILIULUI COMUNAL PRIVIND ALOCAREA AJUTORULUI 
FINANCIAR UNIC DIN FORNDUL DE REZERVĂ
9. Primarul examinează cererile şi actele anexate parvenite de la persoanele 
fizice privind acordarea ajutorului financiar şi le remite specialistului şi 
asistenţilor sociali pentru verificarea faptului obţinerii ajutorului social sau 
material din mijloacele Fondului local de susţinere a populaţiei, beneficiarii de 
serviciile cantinei sociale, sau acordării scutirii la plata taxei pentru întreţinere, 
pentru întreţinerea copiilor în instituţiile de învăţământ social.
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10. In urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative 
autoritatea executivă elaborează proiectul de Decizie, care se prezintă spre 
examinare a comisiilor consultative de specialitate.
11. Consiliul Local examinează proiectul de Decizie, precum şi alte materiale 
justificative şi decide asupra acordării ajutorului material uni din Fondul de 
Rezervă.

V. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI CONTROLUL UTILIZĂRII 
MIJLOACELOR FONDULUI DE REZERVĂ
12. Primăria ţine evidenţa mijloacelor financiare în conformitate cu Legea 
contabilităţii nr.l 13-XVI din 27 aprilie 2007 şi Instrucţiunea Ministerului 
Finanţelor cu privire la evidenţă contabilă în contabilităţile centralizate din 
cadrul primăriilor satelor(comunelor), oraşelor .
13. Datele privind alocarea ajutorului financiar din mijloacele Fondului de 
Rezervă se reflectă în informaţiile despre mersul executării bugetului al 
Primăriei Lozova.
14. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu 
destinaţia lor, prevăzută în Decizia autorităţii reprezentative şi deliberative 
respective.
15. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din Fondul de Rezervă se restituie în 
bugetul unităţii administrativ-teritoriale, conform situaţiei la 31 decembrie .
16. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor Fondului de 
Rezervă revine autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale .




