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DECIZIE nr. 2/16
din 26 aprilie 2018
”Cu privire la examinarea demersurilor
și cererilor cu caracter financiar”

Examinând cererile și 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. Ținând cont de avizul pozitiv al Comisiei Consultative Economie Buget și
Finanțe, se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional, mijloace financiare în
mărime de 70 368 lei, care vor fi distribuiți după cum urmează:
a) 35 368 lei – Primăriei s. Chiștelnița pentru efectuarea lucrărilor de consolidare a
blocului grădiniței nr. 2, în scopul prevenirii unei eventuale situație excepțională de
obiect (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).
b) 10 000 lei - Dlui Ixari Ștefan, an. 1946, domiciliat în or. Telenești, sub formă de
ajutor material unic, pentru compensarea cheltuielilor urmare a unei intervenții
chirurgicale costisitoare efectuate la Institutul Cardiologic din or. Chișinău.
c) 3 000 lei – Dnei Beșliu Tatiana, a. n. 1986, domiciliată în s. Cucioaia, sub formă
de ajutor material unic, pentru compensarea cheltuielilor urmare a două intervenții
chirurgicale la ochi suportate de către fiul minor.
d) 3 000 lei - Dnei Răcilă Lucia, a. n. 1978, domiciliată în s. Mîndrești, sub formă de
ajutor material unic, pentru achitarea cheltuielilor de efectuare în Turcia a intervenției
chirurgicale costisitoare la brațul stâng, în cazul fiicei sale născută în 2016.
e) 3 000 lei - Dnei Tcaci Ecaterina, an. 1953, domiciliată în or. Telenești, sub formă
de ajutor material unic, pentru achitarea cheltuielilor de efectuare a intervenției
chirurgicale costisitoare la picior.

f) 3 000 lei – Dnei Coșneanu Lidia, a. n. 1985, domiciliată în s. Sărătenii Vechi,
sub formă de ajutor material unic, pentru procurarea unui aparat de respirat necesar
soțului Coșneanu Alexandru.
g) 3 000 lei – Dnei Plîngău Elena, domiciliată în s. Hirișeni, sub formă de ajutor
material unic, pentru acoperirea parțială a costurilor aferente efectuării unei intervenții
chirurgicale costisitoare.
i) 5 000 lei – Dnei Boescu Nina, domiciliată în s. Coropceni, sub formă de ajutor
material unic, în legătură cu situația materială dificilă creată după decesul nurorii.
h) 5 000 lei – Dlui Condrea Ion, domiciliat în s. Chiștelnița, sub formă de ajutor
material unic, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor aferente unui tratament medical
costisitor.
2. Ținând cont de avizul negativ al Comisiei Consultative Economie Buget și
Finanțe, și austeritatea bugetului raional, se refuză alocarea mijloacelor financiare
solicitate în următoarele cereri:
a) Primăriei Bogzești – prin care se solicită acordarea unor surse financiare
necesare la reabilitarea porțiunilor de drumuri locale deteriorate urmare a lucrărilor
de instalare a rețelelor utilitare (apă, canalizare, gaze naturale).
b) Primăriei Pistruieni – prin care se solicită acordarea unui 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.
c) Dlui Lașcu Nicolae, an. 1947, domiciliat în s. Scorțeni, prin care se 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.
d) Dlui Varvarici Constantin, an. 1944 domiciliat în or. Telenești prin care se
solicită alocarea unui ajutor material pentru achitarea cheltuielilor de investigații și
tratament medical în cadrul instituțiilor medicale republicane.
e) Dlui Pantea Vasile, domiciliat în or. Telenești, prin care se solicită
alocarea unui ajutor material, în legătură cu situația financiare precare.
3. Executarea pct. 1 al prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei
finanţe, Dna Ludmila Darii și Contabilul - șef din cadrul Aparatului Președintelui
raionului, Dna Mardari Irina, conform competenţelor stabilite.
4. Controlul asupra îndeplinirii respectivei 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 .
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