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DECIZIE nr. 7/2 

din  13 decembrie 2018 

 

     „Cu privire al alocarea unor mijloace financiare” 

 

              Examinând demersul cu caracter financiar parvenite în adresa Consiliului raional din partea 

primăriei or. Telenești cu referire la compensarea unor cheltuieli efectuate pentru serviciile de 

alimentare cu apă, gaze naturale, energie electrică de către  Centrul de plasament pentru copiii 

separați de părinți ,,Aproape de Tine”, ținînd cont de rezultatele prealabile ale grupului de lucru 

pentru elaborarea principiilor și mecanismului de stabilire a cuantumului costurilor  serviciilor 

comunale la Centrul de plasament pentru copii separați de părinți „Aproape de tine” instituit prin 

dispoziția Președintelui raionului nr. 131 din 10.12.2018, în conformitate cu prevederile art. 37 al. 3 

al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Deciziei nr. 1/1  din 23.02.2018 

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind organizarea și funcționarea Centrului de 

plasament ,,Aproape de Tine” și costurile pentru întreținerea  Centrului nominalizat, în anul curent 

”, 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 aprobă alocarea, mijloacelor financiare în mărime de 70.0 mii lei, Direcției Asistență 

Socială și Protecția Familiei, din soldul disponibil, pentru acoperirea costurilor serviciilor de 

întreținere a Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți ,,Aproape de Tine”. 

 

 2. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe și șefului Direcției 

Asistență Socială și Protecția Familiei, conform atribuțiilor de funcție. 

  

3. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama Preşedintelui raionului.  

 

4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică 

pe site-ul www.telenesti.md , inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de Telenești” şi intră în 

vigoare la data includerii în Registru de Stat al actelor locale. 

 

            Preşedintele  şedinţei                                                Iurie Darabană 

 

      Secretarul  Consiliului  Raional                                          Sergiu Lazăr 
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