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DECIZIE nr. 4/17 

 
din 26 iulie 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. Se alocă aparatului Președintelui mijloace financiare, din soldul 

disponibil, în mărime de 190 155 lei, pentru: 

1.1.  procurarea unui lot de carte după cum urmează:  

    a) 7 500 lei – 100 exemplare cu titlul ”Dor aprins în Țara mea”, autor Tudor 

Roșca. 

   b) 4455 lei – 45 exemplare cu titlul ”Auzi cum bate ceasul” și 45 exemplare cu 

titlul ,,Pentru neam pentru popor”, autori Nicolae Paliț Solistul orchestrei ,, Folclor” al 

Filarmonicii Naționale ,, Serghei Lunchevici” și poeta Iulia Paliț. 

    c)  16 000 lei – 100 exemplare cu  titlul ”Dor de țară…”. Autor Diana Dărănuță. 

  d)  2 200 lei - 80 exemplare, 4 ediții diferite, autor Elena Băluță.  

          Bunurile nominalizate în prezentul punct urmează a fi transmise cu titlu gratuit 

bibliotecilor publice din raionul Telenești.  

          Distribuirea lotului de carte va fi aprobată prin dispoziția Președintelui raionului, 

conform necesităților bibliotecilor publice. 

1.2. Asociației Obștești ,, NIKA”, din s. Sărătenii Vechi - 40000 lei, pentru 

finalizarea construcției blocului ,,Centrului social-misionar ” (mansarda). 

1.3. Secției Administrativ –militare - 10 000 lei  pentru procurarea unui aparat de 

aer condiționat. 

 

2. Se alocă din fondul de rezervă mijloace financiare în mărime totală de 

38000 lei pentru a fi distribuite după cum urmează: 
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a) câte 5000 lei în calitate de ajutor material titularilor cererilor după cum 

urmează:  

-  dnei Grecu Marcela, cu domiciliul în s. Coropceni r-nul Telenești a.n. 1980 

(înregistrată cu nr.351 din 26.04.2018)- în legătură cu decesul ambilor părinți de 

cancer și având la îngrijire, (fiind mamă singură) doi copii minori;  

- d-nei Beț Larisa, cu domiciliul în s. Mihalașa r-nul Telenești a.n. 1956 

(înregistrată cu nr. 263 din 27.03.2018), pentru fiul Beț Veaceslav, pentru efectuarea 

urgentă a unei intervenții chirurgicale costisitoare; 

- 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. 

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

cu nr.530 din 25.06.2018) - pentru efectuarea unui tratament medical costisitor 

copilului minor. 

b) 3000 lei, dnei Stepan Nina, cu domiciliul în s. Scorțeni r-nul Telenești, a.n. 

1957 (înregistrată cu nr. 473 din 04.06.2018) pentru efectuarea tratamentului 

medical. 

c) 15000 lei Primăriei Crăsnășeni, în calitate de suport financiar pentru 

procurarea unei case de locuit  familiei d-nei Țîpu Antonina, care are la întreținere 4 

copii minori, rămași fără casă de locuit, în urma incendiului din data de 10.07.2018. 

3. Ținând cont de avizul Comisiei Consultative Economie Buget și Finanțe, se 

recomandă titularilor cererilor de ajutor financiar (lista se anexează), să înainteze 

cererile pentru a fi examinate către autoritățile publice locale de nivelul I în care au 

viza de reședință și după caz, urmare a examinării de către autoritățile vizate să se 

remită în adresa Consiliului raional.  

 4. 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. 

          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                                                      Tudor Roșca 

 

Secretarul Consiliului Raional                                             Sergiu Lazăr 
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Anexă la Decizia nr. 4/17 

din 26.07.2018 

 

Lista titularilor cererilor de ajutor financiar 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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.  

6. Cererea dlui Șarchevici Vasile, cu domiciliul în s. Ordășei r-nul 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. 

 

7. Munteanu Evghenia, cu domiciliul în s. Chiștelnița r-nul Telenești a. n. 1960 

(înregistrată cu nr.610 din 20.07.2018) – prin care solicită ajutor financiar, în legătură cu 

starea grea de sănătate a soțului și tratamentul costisitor de care are necesită. 

 

8. Eni Vasilisa, cu domiciliul în or. Telenești str. I. Soltîs nr. 10 a.n. 1980 (înregistrată 

cu nr.609 din 20.07.2018)- prin case se solicită acordarea unui ajutor material, în legătură 

cu necesitatea unui tratament chirurgical. 
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