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DECIZIE nr,ll'1.4

din2l martie2}Lg

"Cu privire la examinarea demersurilor
qi cererilor cu caracter financiar,'

Examin6nd cererile qi demersurile cu caracter financiar parvenite in adresa
Consiliului raional, in conformitate cu prevederile art. 37 al.3 al Legii nr. 397-XV din
16.10.2003 privind finanfele publice locale, Decizia Consiliului raional nr. 1/10 din 20
februarie 2014 cu privire la Regulamentul de constituire qi utilizare a mijloacelor fondului
de rezervd" a Consiliului raional, avdnd in vedere avizvl Comisiei consultative pe probleme
de economie, buget qi finanle, in temeiul art. art. 43 (l) lit. ,,b"0 46 al. (l) al Legii nr. 436-
XVI din 28,12.2006, privind Administralia PublicdLocald,, Consiliul Raional,

DECIDE:
1. Se aprob[ alocarea mijloacelor financiare, ]indnd cont de avizul pozitiv al Comisiei

Consultative Economie Buget Ei Finanfe, dupd cum urmeazd:
1.1 Din soldul disponibil a Consiliului raional - 50,4 mii lei, care vor fi distribuitri

conform urmdtoarelor destinafii :

a) 2014 mii lei - Direcfia Generali Educafie , pentru schimbarea scaunelor (din plastic
deteriorate din tribunele stadionului raional de fotbal;

b) 30 mii lei - Organizatriilor ob$te$ti (care defin acorduri de colaborare cu Consiliu
raional), pentru susfinerea activit6filor preconizate in anul2019, dupd cum urmeazd:
- 10 000 lei - AO Societatea raionald anevdzdtorilor;
- 10 000 lei -AO Societatea raionald a veteranilor;
- 10 000 lei - AO Societatea raionald ainvalizilor.

1.2. Din fondul de rezewd. a Consiliului raional - 30,0 mii lei, care vor fi distribuili
conform urmdtoarelor destinafii :

c) 10 000 lei - D-nei Popa Nina , an. 1960, domiciliatS in s. Codrul Nou, ajutor materia
p entru compens area cheltuiel ilor de fi atament medical.

d) 10 000 lei - D-nei Perebikovskaia Valentina, an. 1950, domiciliatd in or. Teleneqti
ajutor material pentru acoperirea costurilor de reabilitarea urmare a intervenfiei chirurgical,
suportate de sof.

e) 10 000 lei - D-lui Meleca Ion, an. 1947, domiciliat in s. Chigtelnila r-n Teleneqti, sul
formd de ajutor material unic, pentru achitarea cheltuielilor de efectuare a interven{ie
chirurgicale costisitoare.



2. fin6nd cont de avizul negativ al Comisiei Consultative Economie Buget ;i
Finanfe precum ryi austeritdlii fondului de rezewd al Consiliului raional, se redirec tri,i,,eaz|t
c6tre Direc{ia Asisten}d Sociald qi Protecfia Familiei Teleneqti, cererile no minalizate la lit.
'-'u" $i "b" din prezentul punct, pentru reexaminare qi remiterea ulterio ard. cdffe Ministerul
sanetetii, Muncii qi Protecfiei sociale a Republicii Moldova:

a) Dnei Ciobanu Angela - domiciliatd in s. Ghermdneqti, prin care se solicit6
acotdarea unor surse financiare necesare pentru compensarea cheltuiililor de tratament la
spitalul din Germania a ficei decedate Ciobanu Mariana.

b) Dnei Steglrescu Minadora - domiciliatd in s. Suhulceni, prin care se solicit6
alocarea unui ajutor material necesar la compensarea cheltuiefilor de intervenlie
chirurgicalS, pentru feciorul Stegdrescu Vasile an. i984, aflat sub dializdintr-un spital din
or. Bolohia,Italia.

2.2. Jindnd cont de avizul Comisiei Consultative Economie Buget qi Finanfe, in
scop examindrii ample a necesitd{ilor invocate pentru alocarea mijloacJor frrarr.iar., ,,
suspendd examinarea in cadrul gedintei Consiliului ruional a demerJului Ip Grddinita din s.
GhEnndne$ti - prin care se solicitl acordarea unor surse financiare necesare pentru
schimbarea ferestrelo r, rcpar a[ia tavanului gi procurarea mobilierului.

3. Se aprobd alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului
raional, in mdrime de 2000 euro (echivalentul in lei MD, cursul BNM la datatransferului),
Direcfiei GeneraleEducafie Telene$ti - pentru achitarcacheltuielilor de transportare a unui
lot de ajutor umanitar din oraqul Rosbach, Germania in Republica Moldova, cursa Orhei -
Teleneqti, proiect realizatprin intermediul Asociafiei de Binefacere a Invalizilor,,Orheiul
Vechi" destinat raionului Teleneqti, preponderent pentru institufiile publice de invapm6nt
(in valoare de 74017,66 euro qi cantitate a de 1570g kg ).

Mijloacele financiare nominalizate urmeazd, a fi transferate pe contul companiei de
transport care va asigura transportarea bunurilor in valoarea qi cantitat.u rp..ifi, atd, in
prezentul punct, conform prevederilor actelor normative in vigoare

4. Executarga pct, 1 qi 3 al prezentei decizii se pune in seama gefului Directiei
Finante, qefului Direcfiei Generale Educafie gi contabilutri - qef din cadrul Aparatului
Preqedintelui raionului, in parte conform atribufiilor de funcfie. bxecutareapct.2 ,. prn.
in seama gefului Direcfiei Asistenfd Sociald ;i Protec{ia Famiiiei Teleneqti.

5. Controlul asupra indeplinirii respectivei decizii se pune in seama preqedintelui
raionului.

publicd pe site-ul www
cunogtin{a titularilor funcfiilor vizate, se

buletinul informativ "Monitorul de
Telenegti" gi intrS in vigoare la da al actelor locale.

Ion RoqcaPreqedintele qedinfei

Secretarul Consiliului Raiona ' SergiuLazdr

6. Prezerrta decizie urmeazd" a


