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DECIZIE nr. 5/5 

din  18 octombrie  2018 

 

     „Cu privire al alocarea unor mijloace financiare ”   

              

  Examinând demersurile cu caracter financiar parvenite în adresa Consiliului 

raional, din partea unor instituțiilor publice , în conformitate cu prevederile art. 37 al. 

3 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, având în 

vedere avizul Comisiei consultative pentru 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. Se alocă, din soldul disponibil al Consiliului raional, mijloace financiare în 

mărime totală de   1623,05 mii lei, instituţiilor după cum urmează: 

 

1.1. IMSP Centrul de Sănătate Mândrești – 120,0 mii lei care vor fi  

repartizaţi pentru finisarea lucrărilor de reparaţie  a Oficiului de Sănătate din s. 

Cucioaia; 

 1.2. IMSP Centrul de Sănătate Căzănești – 320,5 mii lei , care vor fi  

utilizați pentru continuarea lucrărilor de construcție a Oficiului Medicului de Familie 

din s. Negureni. 

 1.3. IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi – 16.8 mii lei pentru 

procurarea inventarului medical (termostat TV- 80-1 ”Kasimov” și microscop 

biologic ”Led light” Z PWN 107”); 

 1.4. IMSP Centrul de Sănătate Chiștelnița -  40,0 mii lei pentru procurarea a 

două calculatoare și 4 convectoare termice. 

1.5 Primăria or. Telenești – 450, 0 mii lei – în calitate de contribuție pentru 

implementarea proiectului ”Pavarea căilor pietonale de acces din or. Telenești,; 

1.6. Primăria s. Ciulucani – 300,0 mii lei – în calitate de contribuție pentru 

finalizarea proiectului ”Renovarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă 

din s. Ciulucani”; 

1.7. Primăria s. Verejeni - 300,0 mii lei – în calitate de contribuție pentru 

finalizarea proiectului ”Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni”; 
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1.8. Direcției Generale Educație Telenești – 66,9 mii lei pentru a fi utilizați 

după cum urmează: 

a) 56,9 mii lei pentru suplinirea cheltuielilor de personal din cadrul Direcției 

Generale Educație: 

21,5 mii lei aparatului administrativ; 

35.4 mii lei contabilitatea centralizată ; 

b) 10,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de întreținere a stadionului raional 

din Or. Telenești. 

2. Se alocă Aparatului Președintelui raionului mijloace financiare după cum 

urmează: 

2.1. Din soldul disponibil suma de 8850 lei pentru achitarea serviciilor de 

expertiză tehnică a lucrărilor de construcție a sălii sportive din cadrul I.P. 

Gimnaziului Ratuș. 

2.2. Din fondul de rezervă al Consiliului raional, mijloace financiare în mărime 

totală de 37,5 mii lei, care vor fi utilizate după cum urmează: 

a) Secției Situații Excepționale – 30,0 mii lei pentru procurarea carburanților 

necesari pentru autospecialele din dotare. 

b) Centrul de Sănătate Publică Orhei, filiala Telenești - 7,2 mii lei  mii lei 

pentru procurarea a 400 kg  de clorură de var necesare la intervențiile în focarele de 

maladii transmisibile înregistrate în teritoriul r-lui Telenești. 

 3. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe, Dna 

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

Mardari Irina, conform atribuțiilor de serviciu. 

 4. Secretarul Consiliului raional, dl Sergiu Lazăr, va asigura informarea 

instituţiilor, după caz persoanelor cointeresate, despre prevederile prezentei decizii. 

 5. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama 

Preşedintelui raionului. 

6. 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                                                         Rodica Barscov 

 

        Secretarul  Consiliului  raional                                         Sergiu Lazăr 
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