
Anexă la Ordinea de zi a ședinței 

 Consiliului raional din 26.07.2018 

 

Lista demersurilor și cererilor cu caracter financiar înaintate spre 

examinare Consiliului raional Telenești 

I. Demersuri :  

1. Asociația obștească ,, NIKA”, din s. Sărătenii Vechi rnul Telenești (înregistrată cu nr. 

317 din 17.04.2018)- prin care solicită un ajutor financiar sau material, pentru finalizarea 

construcției ,,Centrului social-misionar ” (mansarda). Suma nu este indicată. 

 

2. Demersul Primăriei Crăsnășeni (înregistrată cu nr. 591 din 16.07.2018)- prin care 

intervine cu rugămintea ca familia cet. Țîpu Antonina, ce are la întrerținere 4 copii, rămasă fără 

casă de locuit, în urma incendiului din data de 10.07.2018, de a fi ajutată financiar la procurarea 

unei case de locuit. Au fost identificate câteva case în sat cu valoare de 30 mii lei. 

 

3. Demersul Secția Administrativ –militară (înregistrată cu nr.593 din 16.07.2018) prin 

care se solicită examinarea posibilității achiziționării unui condiționer în valoare de 10 mii lei. 

II. Cereri: 

1. Cererea dlui Tudor Roșca, cu domiciliul în or. Telenești (înregistrată cu nr. 343 din 

24.04.2018)- prin care se solicită examinarea posibilității achiziționării unui lot de carte (circa 

100 b.) cu titlul ”Dor aprins în Țara mea”, pentru completarea fondului bibliotecilor din raion. 

Prețul de editură al unui exemplar este de 75 lei. 

 

2. Cererea dlui Nicolae Paliț Solistul orchestrei ,, Folclor” al Filarmonicii Naționale ,, 

Serghei Lunchevici” și poeta Iulia Paliț (înregistrată cu nr.563 din 06.07.2018)- prin care se 

solicită examinarea posibilității achiziționării unui lot de carte (circa 45 b.) cu titlul ”Auzi cum 

bate ceasul” și (circa 45 b.) cu titlul ,, Pentru nean pentru popor”, pentru completarea fondului 

bibliotecilor din raion. Prețul de editură al unui exemplar nu este indicat. 

 

3. Cerera dnei Stepan Nina, cu domiciliul în s. Scorțeni rnul Telenești, a.n. 1957 

(înregistrată cu nr. 473 din 04.06.2018) prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar, 

pentru procurarea medicamentelor. Suma nu este indicate. 

 

4. Cererea dnei Beț Larisa, cu domiciliul în s. Mihalașa rnul Telenești a.n. 1956 

(înregistrată cu nr. 263 din 27.03.2018)- prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar, 

pentru fiul Beț Veaceslav, pentru efectuarea urgentă a unei intervenții chirurgicale la ochi. Suma 

nu este indicată. 

5. Cererea dnei Ceban Margareta, cu domiciliul în s. Nucăreni rnul Telenești a.n. 1962 

(înregistrată cu nr.406 din 14.05.2018), prin care se solicităcordarea unui ajutor financiar pentru 

procurarea materialelor de construcție, deoarece în această casă nu se poate locui, fiindcă se 

demolează. Suma nu este indicată. 

 



6. Cererea dnei Delinschi Nadejda, cu domiciliul în s. Crăsnășeni rnul Telenești a.n.1933 

(înregistrată cu nr.412 din 15.05.2018), prin care se solicită un ajutor financiar, în legătură că a 

suferit incendiul casei în toamna anului trecut 2017. Suma nu este indicată. 

 

7. Cererea d-lui Zară Mihail,  cu domiciliul în s. Mihalașa r-nul Telenești, an. 1954, ( 

înregistrată din 19.07.2018), prin care se solicită ajutor material necesar la acoperirea 

cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei intervenții chirurgicale costisitoare. Suma nu se 

indică. 

8. Cererea dnei Ciconi Valentina, cu domiciliul în s. Leușeni rnul Telenești a.n. 1975 

(înregistrată cu nr. 413 din 15.05.2018), prin care se solicită acordarea uni ajutor financiar, 

pentru acoperirea costurilor suportate pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale (deschiderea 

și drenarea flegmonului planseului bucal și cervical bilateral), pregătinduse de o următoare 

intervenție chirurgicală. Suma nu este indicată. 

 

9. Cererea dnei Cazacu Tamara ,cu domiciliul în or. Telenești a.n. 1976 (înregistrată cu 

nr. 432 din 21.05.2018) prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar în legătură cu 

necesitatea de a suporta o intervenție chirurgicală. Suma nu este indicată. 

 

10. Cererea dnei Spița Inna, cu domiciliul în or. Telenești a.n.1975 (înregistrată cu nr. 381 

din 08.05.2018)- prin care solicită acordarea unui ajutor financiar, având situația grea familiară. 

Soțul fiind bolnav cu cancer de gradul IV și fica având doi copii la întreținere fiind divorțată. 

Suma nu este indicată.  

 

11. Cererea dnei Ciubotaru Natalia, cu domiciliul în or. Telenești, a.n. 1987 (înregistrată 

cu nr.530 din 25.06.2018)- prin care se solicită acordarea unui ajutor material în legătură cu 

spitalizarea copilului a.n. 2010, care necesită tratament la fiecare trei luni  pînă la un an de zile. 

Suma nu se indică. 

12. Cererea dlui Șarchevici Vasile, cu domiciliul în s. Ordășei rnul Telenești a.n. 1957 

(înregistrtă cu nr. 464 din 30.05.2018)- prin care se solicită acordarea unui ajutor material pentru 

acoperirea costurilor la efectuarea unei intervenții chirurgicale la inimă. Suma nu este indicată. 

 

13. Cererea dnei Grecu Marcela, cu domiciliul în s. Coropceni rnul Telenești a.n. 1980 

(înregistrată cu nr.351 din 26.04.2018)- prin case se solicită acordarea unui ajutor material, în 

legătură cu decesul ambilor părinți de cancer și având la înjrijire doi copii minori, fiind mamă 

singură. Suma nu este indicată. 

 

 

 


