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DECIZTE nr' 1/15

martie2olg

,rCu privire Ia alocarea mijloacelor financiare
din fondul de rezervi,,

Examindnd demersurile cu caracter financiar parvenite in adresa Consiliului
raional de Ia Institufiile Medico Sanitare Publice, Sectia SituaJii Exceptionale
Teleneqti, prim[ria com. Suhuluceni, ]indnd cont de actele prezentate de primdria com.
MindreEti. qi primdria s. Chiqtelnila ca urmare a situaliilor exceplionale produse in
urma vdntului putemic din data de 11 .03.2019. f,indnd cont de austeritatea fondului de
rczervd" al Consiliului raional, in conformitate cu prevederile pct. 6 a Regulamentului
cu privire la clasificarea situa{iilor exceplionale qi la modul de acumulare gi prezentare
a informaliilor in domeniul protecliei populatiei gi teritoriului in caz de situatii
exceplionale aprobat prin Hotdrdrea Guvernului 1076 din 16.11 .2010, in conformitate
cu prevederile art. 37 aI. 3 aI Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanlele
publice locale, precum qi Regulamentul de constituire qi utilizare a mijloacelor
fondului de rezewd" al Consiliului raional aprobat prin Deciziarr.l/10 din 20.02.2014,
lin6nd cont de avizele Comisiei consultative pe probleme de economie, buget qi
finanle, in temeiul art. afi, 43 (1) lit. 0,b", 46 al. (l) al Legii nr. 436-XVI din
28 .l 2.20 06, privind Admini stratia Pub I icd L o cald., c onsiliul Raional,

DECIDE:
1. Se aprobE alocarea mijloacelor financiare in sum6 totald, de 348 400 lei di
fondul de rezervb a Consiliului raional, (pentru acoperirea pagiald a costurilor unc
servicii qi bunuri materiale) ) care vor fi fiilizate dup6 cum urmeaz6:

a)70

000

(qapte zeci

mii) lei, IMSP Centrul de S[n[tate Telene$ti pentru

procurarea amestecurilor lactate adoptate Ia necesitilile copiilor din raion cu vdrsta de
pdn6 la un an, care provin din familiile social vulnerabile qi copiii treculi la alimentalie

artificiald, conform solicitdrilor confirmate

prin

acte justificative inaintate de

instituliile medicale respective.
b) 100 000 (una sutd mii) lei - pentru stimularea donatorilor de sdnge (a cdte 100
lei pentru fiecare donator), in zilele de donare organizate de adtre Instituliile Medico
- Sanitare Publice din Raion, conform Programului coordonat cu Centrul National de
Transfuzie a S6ngelui, in anul2019,

c) 55 400 (cinci zeci qi cinci mii patru sute) lei - Secliei Situalii Exceplionale
Telene$ti. pentru procurarea mobilierului necesar la dotarea Unitalii Salvatori qi
Pompieri Telene;ti (mijloacele financiare nominalizate au fost planificate qi alocate
in anul 2018 dar nu au fost valorificate in anul bugetar respectiv).

d) 123 000 (una sut6 doudzeci qi trei mii) lei - IP Gimnaziul Mindreqti, pentru
a costurilor lucrdrilor de reparalie in vederea lichidarii
consecinlelor v6ntului puternic din data de I 1 .03.201 9, care a distrus acoperiqul unui
bloc de studii al gimnaziului.
acoperirea pa\iald

2., Se

aprobS, findnd cont de austeritatea fondului de rezervd aI Consiliului
raional, redirectionarea urmitoarelor demersuri cdtre Comisia Situalii Exceplion ale a
Republicii Moldovq dupd cum urmeazi:
a) demersul primdriei com. MindreEti - prin care se solicitd alocarea sumei
necesare (123L0 mii lei), pentru lichidarea daunelor produse de vdntul puternic din
1l martie 2019Ia IP Gimnaziul din s. Mindreqti (a fost smuls acoperiEul unui bloc al
gimnaziului).
b) demersul primdriei s. Chiqtelnila - prin care se solicitd alocarea.sumei necesare
Q92 mii lei), pentru lichidarea daunelor produse de furtuna din 11 martie 2019 (a
fost deteriorat in totalitate acoperiqul unei case de locuit, proprietar - Costin Maria
).
c) demersul primdriei com. Suhuluceni - prin care se solicitd acordarea unui
suport material in mdrime de 158 mii lei necesare la demolarea casei de locuit (cu
gradul de untrd in proporfie de 87%) care prezintd pericol de prdbuqire (proprietar Harea Ion Chiril, a.n. 1943).

3. Executarea prezerrtei decizii se pune in seama qefului Direcliei Finanle,
contabilul - $ef qi specialistului superior in problemele protecfiei civile din cadrul
Aparatului Preqedintelui raionului, in parte, conform atribufiilor de serviciu.

4. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii

se pune

in

seama Preqedintelui

raionului.

5. Prezenta decizie urmeazd a fi adusd la cunogtin{a titularilor funcliilor vizate, se
publicd pe site-ul www.telenesti.md, inc_ iy in buletinul informativ "Monitorul de
Teleneqti" gi intr[ in vigoare la datai
istru de stat al actelor locale.
Pregedintele gedinfei
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