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                                  DECIZIE nr. 7/___              Proiect 

din ___ ____________ 2017  

 

„ Privitor la modificarea Deciziei nr. 2/5 din 07.03.2017  „Cu privire la       examinarea 

demersurilor/cererilor pentru alocarea unor 

                   mijloace financiare din fondul de rezervă” 

 

 În scopul asigurării valorificării surselor financiare alocate de către Consiliul raional în 

calitate de contribuție la construcția postului de pompieri voluntari din s. Bogzești Examinând 

demersurile primarului s. Bogzești și a șefului Secției Situații Excepționale privitor la 

necesitatea modificării deciziei prin care au fost alocate surse financiare în calitate de 

contribuție pentru construcția postului dat, în conformitate cu prevederile art. 59, al Legii nr. 

317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative 

pentru economie buget și finanțe, în temeiul  art. art. 43 al. (1) lit. (n), 46 al. (1), a Legii 

privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.06, Consiliul raional, 

DECIDE: 

                  1. Se modifică pct. 1 din Deciziei 2/5 din 07.03.2017  „Cu privire la examinarea 

demersurilor/cererilor pentru alocarea unor mijloace financiare din fondul de rezervă”, urmare 

a cărui fapt va avea următorul cuprins: 

”1. Se alocă, din fondul de rezervă al Consiliului raional, mijloace financiare în 

mărime totală de 160 mii lei lei, pentru a fi utilizate după cum urmează: 

a) Secției Situații Excepționale Telenești, 60 mii lei pentru procurarea utilajului de 

lichidare a consecințelor situațiilor excepționale, efectuarea lucrărilor de la înălțime, adâncime și 

în mediul nefavorabil pentru respirație, (conform demersului înregistrat cu nr. 242 din 

20.03.2017);  

b) Primăriei s. Bogzești 100 mii lei – în calitate de contribuție la construcţia sediului 

postului benevol de pompieri şi salvatori iniţiat de Organizaţia Austriacă „Structure Projects 

Moldova” pentru deservirea localităţile aferente s. Bogzeşti, (conform demersului înregistrat cu 

nr. 302 din 03.04.2017)”. 

. 

2. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în seama  șefului Direcției Finanțe 

și contabilului-șef din cadrul Aparatului Președintelui , conform atribuțiilor de funcție. 

3. Controlul asupra executării deciziei date va fi exercitat de Președintele raionului. 

4 . Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor (titularilor funcțiilor) 

vizate şi intră în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md  

şi/sau  site-ul www.actelocale.md. 

 

   Preşedintele şedinţei                                   _____________________ 

                                             

Secretarul Consiliului raional                                                      Sergiu Lazăr  
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