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DECIZIE nr. 6/4
din 28 septembrie 2017

„Cu privire la alocarea unor mijloace financiare”
Examinând 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, 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, mijloace
financiare Secției Situații Excepționale Telenești în mărime totală de 62 mii lei,
pentru a fi utilizate după cum urmează:
a) 56320 lei, efectuare lucrărilor de amenajare a teritoriului și sediului
Unității Salvatori și Pompieri Telenești;
b) 5680 lei – procurarea unui radiator pentru autospeciala de marca ”ZIL”.
2. Se alocă din soldul disponibil al bugetului 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 sumă totală de 289,5 mii lei după cum urmează:
a) Aparatului președintelui:
- 60 mii lei pentru construcția a 2 treceri a gazoductului de presiune înaltă
din s. Ciulucani, proprietate a Consiliului raional;
- 15 mii lei pentru procurarea a 20 bondițe cu elemente ale portului popular
care urmează a fi transmise cu titlu gratuit Colectivului artistic model ”Rotunda ”
din s. Suhuluceni.
b) Direcției Generale Educație:
- Școala Sportivă pentru Copii și Juniori din or. Telenești – 39,0 mii lei,
pentru executarea lucrărilor de reparație a vestiarului din cadrul instituției date;

- Școala de arte Plastice ”Nicolaie Moisei” – 10 mii lei pentru acoperirea
cheltuielilor de organizare a expoziției desfășurate în incinta bibliotecii municipale
B.P. Hajdeu din or Chișinău;
- Stadionul raional de fotbal – 10 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de
irigare a gazonului și montare a scaunelor în tribunele stadionului.
c) Fundației Creștine ”Titus” – 25,5 mii lei pentru renovarea sistemului de
încălzire a clădirii Centrului de zi pentru copii ”Diamant”;
d) Centrului de Sănătate Chiștelnița – 100 mii lei pentru lucrări de
reparație a sediului instituției date;
e) Centrului de Sănătate Brînzenii Noi – 30 mii lei pentru procurarea
cărbunelui necesar la asigurarea cu agent termic a instituției date.
3. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe,
Dna Ludmila Darii și Contabilul - șef din cadrul Aparatului Președintelui raionului,
Dna Mardari Irina, conform atribuțiilor de serviciu.
4. Secretarul Consiliului raional, dl Sergiu Lazăr, va asigura informarea
instituţiilor, după caz persoanelor cointeresate, despre prevederile prezentei Decizii.
5. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama
Preşedintelui raionului.
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
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Valentin Cazacu
Sergiu Lazăr

