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DECIZIE nr. 2/3 

din 16mai 2019 

 

”Cu privire la alocare unor mijloace  financiare” 

 

              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, pct. 6 a Regulamentului 

cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi 

prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de 

situaţii excepţionale aprobat prin Hotărârea Guvernului 1076 din 16.11.2010 

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 aprobă alocarea mijloacelor financiare,  după cum urmează: 

  1.1 Din soldul disponibil a Consiliului raional – 804,3 mii lei, care vor fi 

distribuiți conform următoarelor destinații: 

 a) 200,0 mii lei–Consiliului comunal Ratuș, în calitate de contribuție la 

proiectul de realizarea lucrărilor de edificare a instituției preșcolare Grădinița din s. 

Mîndra; 

 b) 200,0 miilei – Consiliului sătesc Verejeni, în calitate de contribuție pentru 

realizarea proiectului ”Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni”; 

 c) 130.0mii lei– Consiliul comunal Brînzenii Noi,în calitate de contribuție 

pentru realizarea proiectului ”Reparația capitală a drumului central până la sfârșitul 

satului în direcția râului Răut din s. Brînzenii Vechi r-nul Telenești”; 

      d) Aparatului Președintelui Raionului: 

24.3 mii lei – pentru procurarea a 12 perechi de costume naționale ( băieți – fete, 

8-12 ani) care urmează a fi transmise cu titlu gratuit Colectivului de dans popular 

pentru copii din cadrul Centrului de Cultură din or. Telenești; 

40.0 mii lei – pentru acoperirea parțială a costurilor de organizare a sărbătorii 

naționale”01iunie – Ziua ocrotirii copilului”. 

e)15.0mii lei – Consiliul comunal  Mîndrești, în calitate de contribuție pentru 

izolarea termică a blocului fostei grădinițe de copii, transmisă în comodat 

Inspectoratului de Poliție Telenești, în calitate de sediu al Sectorului de Poliție nr. 1. 
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f) 15.0 mii lei – Asociației obștești ”Asociația de Fotbal a Raionului 

Telenești”, pentru participarea echipei de fotbal (seniori) în cadrul Cupei Republicii 

Moldova la fotbal amatori între asociațiile raionale, municipale și regionale, ediția 

2019-2020. 

g) 100.0 mii – Consiliului orășenesc Telenești, pentru contribuție la reparația 

capitală a unui bloc în cadrul proiectului de reorganizare a IP grădinița ”Guguță” în 

instituţie de educaţie antepreşcolară – creşă. 

h) 80.0 mii – Consiliului sătesc Cîșla, pentru construcția estradei de vară în 

cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltarea 

comunitară durabilă.” 

 

1.2. Din componenta raională pentru educație 1377804.0 lei, care vor fi 

distribuiți conform următoarelor destinații: 

 

a) Gimnaziului ”Mihai Eminescu”, din or. Telenești–1277804.0 lei, care 

vor fi valorificați după cum urmează: 

- 970806 lei pentru contribuția restantă la subproiectul ”Lucrări civile la 

gimnaziul M. Eminescu”; 

- 306998,10 lei pentru acoperirea costurilor lucrărilor neprevăzute la 

subproiectul ”Lucrări civile la gimnaziul M. Eminescu”. 

 

b) Gimnaziului Băneștii Noi– 100,0 mii lei pentru renovarea sălii polivalente din 

preajma Gimnaziului Băneștii Noi; 

1.3. IMSP Spitalul raional Telenești, din fondul de rezervă a Consiliului 

raional – 74.706 mii lei, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului 

clădirii din or. Telenești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 5 în care sunt amplasate 

IMSP Centrul de Sănătate Telenești și Secția Consultativă a Spitalului raional, 

care a avut de suferit în urma situației excepționale provocate de vântul puternic 

dindata de 11.03.2019. 

 

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

șefului Direcției Generale Educațieși contabilului - șef din cadrul Aparatului 

Președintelui raionului, în parte 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                                                     Ion Țurcanu 

 

Secretarul Consiliului Raional                                             Sergiu Lazăr 
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