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 DECIZIE nr. 1/2 
din 23 februarie 2018                                                                                                           

 

    „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

 din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor  

        unor servicii medico-sociale în anul 2018” 

 

Examinând demersurile cu caracter financiar parvenite în adresa Consiliului 

raional de la Instituțiile Medico Sanitare Publice,  Compania Naționale de Asigurări în 

Medicină Agenția Teritorială Est,  Secţia Situaţii Excepţionale, în conformitate cu 

prevederile art. 37 al. 3 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice 

locale, precum și Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului de 

rezervă al Consiliului raional aprobat prin Decizia nr. 1/10 din 20.02.2014, ținând cont 

de avizele Comisiei consultative pe probleme de economie, buget și finanțe 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,  

 

DECIDE: 

  1. Se alocă, din fondul de rezervă a Consiliului raional, pentru acoperirea 

costurilor unor servicii publice cu caracter medical şi social, mijloace financiare  în 

sumă totală de 356 400 lei,  care vor fi distribuite și utilizate după cum urmează: 

a) 60 000  (șase zeci mii) lei, IMSP Centrul de Sănătate Telenești pentru 

procurarea amestecurilor lactate adoptate la necesitățile copiilor din raion cu vârsta de 

până la un an, care provin din familiile social vulnerabile și copiii trecuți la alimentație 

artificială, conform solicitărilor confirmate prin acte justificative înaintate de 

instituțiile medicale respective.  

b) 50 000  (cinci zeci mii) lei, IMSP Centrul de Sănătate Telenești pentru 

procurarea stupefiantelor ce urmează a fi repartizate persoanelor bolnavi oncologici, în 

stare gravă, conform solicitărilor confirmate prin acte justificative înaintate de 

instituțiile medicale respective.  

c) 101 400 (una sută una mii patru sute) lei,  Agenției Teritoriale Vest a Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină, pentru procurarea a 50 polițe de asigurare 

obligatorie medicală (până la data de 31 martie curent), care urmează a fi  ulterior 

oferite după necesitate persoanelor fizice neasigurate, cu situație financiară și materială 

precară confirmată prin acte justificative. 
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d) 100 000  (una sută mii) lei - pentru stimularea donatorilor de sânge (a câte 100 

lei pentru fiecare donator), în zilele de donare organizate  de către Instituţiile Medico 

- Sanitare Publice din Raion, conform Programului coordonat cu Centrul Naţional de 

Transfuzie a Sângelui, în anul 2018. 

 

e) 15 000 (cincisprezece mii) lei – Secției Situații Excepționale Telenești, pentru 

procurarea rezervei de carburanţi necesară la asigurarea autospecialelor de intervenție 

din dotare. 

 

f) 30000 (treizeci mii) lei – Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei – 

pentru procurarea detectoarelor autonome de fum pentru a fi instalate peroanelor 

socialmente vulnerabile din localitățile raionului. 

 

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei finanţe, Dna 

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

Irina Mardari, conform atribuțiilor de serviciu. 

 

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Preşedintelui 

raionului, Dna Diana Manoli. 

4. 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                                                           Octavian Anton 

 
 

Secretarul Consiliului  Raional                                                           Sergiu Lazăr 
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