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DECIZIE nr. 5/5 
 

din  25  august 2017 

 

            „Cu privire la alocarea unor mijloace financiare”   

 

        Examinând  demersurile cu caracter financiar prioritare pentru soluționare , 

conform pct. 5, lit. ”m” din Regulamentul de  constituire şi utilizare a mijloacelor  

fondului de rezervă  aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 1/10 din 20 februarie 

2014,  în conformitate cu prevederile art. 37 al. 3 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 

privind finanţele publice locale,  având în vedere avizul Comisiei consultative pentru 

probleme de economie, buget şi finanţe, 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. Se alocă,  din fondul de rezervă al Consiliului raional, IMSP Spitalul raional 

Telenești mijloace financiare în mărime totală de – 110 000 (una sută zece mii )lei – 

pentru realizarea Programului Teritorial de Control și Profilaxie a Tuberculozei în anul 

2017, după cum urmează: 

 a) 65 mii lei, pentru asigurarea suportului social necesar pacienților TB (produse 

alimentare); 

 b) 10 mii lei, pentru procurarea consumabilelor (containere, lame, reactive, etc.); 

 c) 25 mii lei, pentru procurarea peliculei radiologice; 

 d) 10 alte cheltuieli justificate pentru realizarea programului dat.  

  

 

 2.   Se alocă,  din soldul disponibil al Consiliului raional (capitolul contribuție 

rezervată la proiectul de parteneriat public – privat  în  domeniul   producerii și  

serviciilor de livrare a agentului  termic   pe  bază  de  biomasă ), mijloace financiare în 

mărime totală de 290,0 mii (trei sute nouăzeci mii) lei, care vor fi utilizate după cum 

urmează: 

 

 2.1.  Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei  - 200.0 mii lei,  pentru 

renovarea blocului alimentar din cadrul Centrului de Plasament pentru Persoane în 

Etate și cu Dezabilități din s. Sărătenii Vechi. 

 2.2.  IMSP CS Căzănești – 90.0 mii lei, pentru finisarea lucrărilor de reparație a 

sediului CS Căzănești necesare îndeplinirii standardelor stabilite în procesul de 

acreditare a instituției date. 
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 3. Se deleagă  Comisiei Consultative Economie Buget și Finanțe, dreptul  de a 

întreprinde măsurile ce se impun pentru evaluarea lucrărilor din domeniul 

construcțiilor la obiectele ce au fost finanțate din sursele financiare ale bugetului 

Consiliului raional Telenești. 

  

 4. Executarea prezentei decizii se pune în seama, Comisiei consultative 

economie buget și finanțe,  şefului Direcţiei Finanţe, Dna Ludmila Darii, Contabilul - 

șef din cadrul Aparatului Președintelui raionului, Dna Irina Mardari și conducătorilor 

instituțiilor vizate în pct. 1-2 din prezenta decizie, conform atribuțiilor de serviciu. 

  

 5. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama 

Preşedintelui raionului,    Dna Diana Manoli. 

 

6. 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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