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DECIZIE nr. 2/9 

 

din 16 mai 2019 

 

”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 aprobă alocarea mijloacelor financiare, ținând cont de avizul pozitiv al 

Comisiei Consultative Economie Buget și Finanțe,  după cum urmează: 

      1.1 Din soldul disponibil a Consiliului raional- 20,0 mii lei, care vor fi distribuiți 

conform următoarelor destinații: 

a) 18.0 mii lei- Fundația Creștină ,,Titus” din or. Telenești, pentru 

alimentarea a 100 beneficiari (copii) din cadrul centrului de zi pentru copii 

(Diamant) din or. Telenești. 

b)  2.0mii lei – D-lui Potoroacă Grigore, domiciliat în s. Verejeni, pentru 

acoperirea cheltuielilor de participare la Campionatul internațional de Taekwondo 

WTF ,,Cupa Vrancea” în România, categoria seniori. 

 

1.2. Din fondul de rezervă al Consiliului raional: 

a) 15,0 mii lei Dnei Veșca Adelina, domiciliată în s. Budăi, ajutor material 

pentru acoperirea costurilor de tratament medical pentru soțul Veșca Sergiu, care a 

suferit un grav accident ce a dus la pierderea capacității de muncă. 

b) 15,0 mii lei Dlui Coșneanu Boris, domiciliat în s. Sărătenii Vechi,ajutor 

material pentru acoperirea costurilor de tratament medical pentru membrii familiei 

bolnavi incurabili. 
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2. Ținând cont de avizul negativ al Comisiei Consultative Economie Buget și 

Finanțe precum șiausterității fondului de rezervă al Consiliului raional, se 

redirecționează către Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Telenești și 

autoritățile publice locale a căror domiciliu este înregistrat solicitantul de 

ajutormaterial, cererile nominalizate la lit. ”a”, ”b” și ,,c” din prezentul punct, pentru 

examinare/reexaminare conform competenței: 

 

a) Dnei Slutu Ecaterina – domiciliată în s. Scorțeni, prin care se solicită 

acordarea unor surse financiare necesare pentru compensarea cheltuielilor de 

tratament a fiului său Slutu Ion a.n. 2009, care a avut de suferit arsuri cu localizări 

multiple pe corp. 

b) Dlui Bacaliuc Veaceslav –  domiciliat în s. Ratuș, prin care se solicită 

alocarea unui ajutor material necesar la reparația casei de locuit ce a avut de suferit 

în urma unui incendiu. 

c) Dlui Gandrabur Anatolie - domiciliat s. Inești, prin care solicită 

acordarea unui ajutor financiar pentru acoperirea costurilor de tratament medical. 

 

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

se suspendă examinarea în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional a 

demersului Primarului c. Chițcani – Vechi prin care se solicită acordarea unor 

surse financiare necesare pentru reparația integrală a blocului alimentar la grădinița 

de copii ,,Făt-Frumos”, unde este pregătită și hrana pentru elevii claselor primare al 

gimnaziului ,,V. Cordineanu”, până la identificarea posibilităților de cofinanțare în 

baza proiectelor investiționale accesate de către autoritățile publice din localitatea 

nominalizată. 

 

4. Executarea pct. 1 și 2 al prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei 

Finanţe, șefului Direcției Generale Educație și contabilului - șef din cadrul 

Aparatului Președintelui raionului, în parte conform atribuțiilor de funcție. 

Executarea pct. 2 se pune în seama şefului Direcției Asistență Socială și Protecția 

Familiei Telenești. 

 

          5. Controlul asupra îndeplinirii respectivei decizii se pune în seama 

Preşedintelui raionului. 

 

 6. 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 

http://www.telenesti.md/

	REPUBLICA MOLDOVA        CONSILIUL_RAIONAL TELENEȘTI
	MD-5801, or.Teleneşti, str.31 August, 9 tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50
	www.telenesti.md,consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md

