
Anexă la Ordinea de zi a ședinței 

 Consiliului raional din 20.03.18 

 

Lista demersurilor și cererilor cu caracter financiar înaintate spre 

examinare Consiliului raional Telenești 

I. Demersuri din partea Instituțiilor publice : 

 

 1. Primăria s. Chiștelnița prin demersul nr. 59 din 01.03.2018 aduce la 

cunoștință situația creată la blocul grădiniței nr. 2 din localitate unde conform 

estimărilor Comisiei locale pentru situații excepționale se atestă fisuri pronunțate la un 

perete capital al blocului care  pune în pericol securitatea personalului și a copiilor din 

instituție. Urmare a cestui fapt solicită alocarea unor surse financiare în mărime de 

35368 mii lei din fondul de rezervă pentru a preveni o eventuală situație excepțională 

de obiect, efectuând lucrări de consolidare a construcției date. 

 2. Primăria c. Pistruieni prin demersul nr. 62 din 08.02.2018, intervine cu 

solicitarea de a acorda un suport material ÎI ”Rotari Svetlana” din s. Hîrtop, deținătoare 

a unui bun imobil în care au  fost amplasate un atelier de cusut și un magazin 

alimentar, care au avut de suferit urmare a incendiului produs la data de 13.01.2018. 

prin decizia Consiliului local Pistruieni întreprinderii nominalizate i-au fost alocare 

3000 lei în calitate de ajutor financiar. 

 

II. Cereri: 

1. D-nul Ixari Ștefan, an. 1964, domiciliat în or. Telenești, prin cererea nr. 

134 din 15.02.2018, solicită alocarea unui ajutor material pentru 

compensarea cheltuielilor urmare a unei intervenții chirurgicale 

costisitoare efectuate la Institutul Cardiologic din or. Chișinău. 

2. D-na Beșliu Tatiana, an. 1986, domiciliată în s. Cucioaia, prin cererea nr. 

147 din 19.02.2018, solicită alocarea unui ajutor material pentru 

compensarea cheltuielilor urmare a două intervenții chirurgicale la ochi 

suportate de către fiul minor. 

3. D-na Răcilă Lucia, an. 1978, domiciliată în s. Mîndrești, , prin cererea nr. 

12 din 09.01.2018, solicită alocarea unui ajutor material pentru achitarea 

cheltuielilor de efectuare în Turcia a intervenției chirurgicale costisitoare 

la brațul stâng, în cazul fiicei  sale născută în 2016.  . 

4. D-na Tcaci Ecaterina, an. 1953, domiciliată în or. Telenești prin cererea 

nr. 45 din 22.01.2018, solicită alocarea unui ajutor material pentru  

achitarea cheltuielilor de efectuare a intervenției chirurgicale costisitoare 

la picior. 



5. D-nul Lașcu Nicolae, an. 1947, domiciliat în s. Scorțeni, prin cererea nr. 

77 din 01.02.2018, solicită alocarea unui ajutor material necesar la 

compensarea cheltuielilor suportate pentru deplasarea sa și a soției la 

înmormântarea fiicei care a avut loc în Federația Rusă. 

6. D-nul Varvarici Constantin, an. 1944 domiciliat în or. Telenești prin 

cererea nr. 44 din 22.01.2018, solicită alocarea unui ajutor material 

pentru  achitarea cheltuielilor de investigații și tratament medical în 

cadrul instituțiilor medicale republicane. 

 

 


