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DECIZIE nr. 8/5 

din 14 decembrie 2017                                                                                                           

 

„Cu privire la alocarea unor mijloace financiare” 

 

Examinând demersurile instituțiilor publice din subordinea Consiliului raional, 

ținând cont de nota informativă cu referire la necesitatea alocării unor mijloace 

financiare pentru realizarea Programelor Teritoriale: de prevenire şi control al infecţiei 

HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020 aprobat prin 

decizia Consiliului raional nr. 1/6 din 26.01.2017, și de promovare a sănătății pentru 

anii 2016-2020 aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 6/17 din 08.12.2016, în 

conformitate cu prevederile art. 37 al. (3) al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind 

finanţele publice locale și Deciziei 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 pozitiv al Comisiei consultative pentru 

probleme de economie, buget şi finanţe, în temeiul art. 20 (5), 43(1) „b” şi art. 46 (1) 

al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul 

raional, 

DECIDE: 

 1. Se alocă mijloace financiare din cadrul fondului de rezervă în mărime de   

75000 lei, care vor fi utilizate după cum urmează: 

 a) Aparatului Președintelui raionului - 75000 lei pentru realizarea 

proiectului ”Adolescenți Informați Viitori Părinți Sănătoși”;  

 2. Se alocă mijloace financiare  din cadrul soldului disponibil în mărime totală 

de 33690 lei care vor fi utilizate după cum urmează: 

 a) Aparatului Președintelui raionului - 8690 lei pentru suplinirea costurilor 

de editare a publicației ”Monitorul de Telenești” 

 b) O.N. Fundația creștină ”Titus” – 25000 lei pentru renovarea sistemului 

de încălzire a clădirii centrului de zi pentru copii ”Diamant”. 

          3. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe şi a 

Contabilului - şef din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului, conform 

competenţelor de serviciu. 

          4. Controlul asupra executării prezentei 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 . 

 

      Preşedinte al şedinţei                                                    Grigore Corcodel 

 

Secretar al Consiliului raional                                               Sergiu Lazăr 
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