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                                                        DECIZIE nr. 5/18                                     
 

din 25 august 2017 

 

”Cu privire la examinarea demersurilor  

    și cererilor cu caracter financiar” 

 

              Examinând cererile și demersurile cu caracter financiar parvenite în adresa 

Consiliului raional în conformitate cu prevederile art. 37 al. 3 al Legii nr. 397-XV 

din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Decizia Consiliului raional nr. 1/10 

din 20 februarie 2014 cu privire la Regulamentul de constituire și utilizare a 

mijloacelor fondului de rezervă a Consiliului raional, având în vedere avizul 

Comisiei consultative pe probleme de economie, buget şi finanţe și probleme 

sociale, în temeiul art. art. 43 (1) lit. „b”, 46 al. (1) al Legii nr. 436-XVI din 

28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală,  Consiliul Raional,   

                                                           

D E C I D E: 

 

1. Ținând cont de avizul negativ al Comisiei Consultative Economie Buget și 

Finanțe, precum și de lipsa mijloacelor disponibile în bugetul Consiliului raional, se 

refuză alocarea mijloacelor financiare pentru cererea  Dlui. Crăciun Petru, 

domiciliat în s. Leușeni, prin care solită acordarea unui ajutor material în mărime de 

17000 lei, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor suportate urmare a participării la 

campionatul de lupte libere din Irlanda. 

 

2. Se alocă, ținând cont de avizul pozitiv al Comisiei Consultative Economie 

Buget și Finanțe, din contul: 

2.1. Fondului de rezervă al Consiliului raional, mijloace financiare în mărime 

totală de 28 000 (douăzeci și opt mii) lei, pentru a fi repartizați, în calitate de ajutor 

material, după cum urmează: 

a) 5000 lei, D-nei Țurcanu Tatiana, an. 1959, domiciliată în s. Crăsnășeni, 

(grad de invaliditate I, nevăzătoare) pentru lucrările de consolidare a   casei de locuit 

care la moment se află în stare avariată; 

b) 20000 lei, Dlui Turea Leonid, an. 1949 domiciliat în or. Telenești, pentru 

efectuarea unei intervenții chirurgicale costisitoare la inimă; 

c) 3000 lei, familiei Radu Ion și Iulia domiciliați în s. Vasieni, pentru 

lichidarea consecințelor incendiului în urma căruia a avut de suferit casa de locuit.  
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 2.2. Soldului disponibil al  Consiliului raional mijloace financiare în mărime 

totală de 15 000 (cincisprezece mii) lei, pentru a fi repartizați, după cum urmează:

  

 a) 10000 lei , Asociației ”Fotbal Club Bogzești”  pentru participarea echipei 

de nivel raional în campionatul național divizia ”B” Centru, ediția 2017; 

 b) 5000 lei, Dlui Diacenco Valeriu, conducător artistic al colectivului model 

de dansuri ”Rotunda” din c. Suhuluceni, în calitate de premiu pentru performanțele 

înregistrate la nivel național și internațional în domeniul coregrafic.  

 

 

 3. Executarea pct. 2 al prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei 

finanţe, Dna Ludmila Darii și Contabilul - șef din cadrul Aparatului Președintelui 

raionului, Dna Mardari Irina, conform competenţelor stabilite. 

 

         4. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama 

Preşedintelui raionului. 

 

 5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor 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                                          Alexandru Zară 

 

Secretarul Consiliului Raional                                     Sergiu Lazăr 
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