
             Cereri și demersuri cu caracter financiar 

 

- Consiliul de Sănătate publică Telenești, prin demersul nr.03-168 din 13.07.2020, 

solicită alocarea mijloacelor financiare, pentru procurarea a 450 kg clorură de var,în scopuri 

de dezinfecție și profilaxie a maladiilor transmisibile în focare și instituții. 

- Primăria or. Telenești, prin demersul nr. 331 din 05.08.2020, solicită acordarea 

mijloacelor financiare în sumă de 50 mii lei, contribuție la proiectul „Protejarea sănătății 

populației și a mediului prin îmbunătățirea managementului deșeurilor în or. Telenești, s. 

Mihalașa și Mihalașa Nouă” , în cadrul Programului „DAR 1+3”. 

- Primăria com. Mîndrești, prin demersul nr. 199 din 03.08.2020, solicită acordarea 

mijloacelor financiare în sumă de 52 mii lei, contribuție la proiectul lansat de Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cadrul Măsurii 2 „Renovarea și dezvoltarea 

localității rurale” 

- Primăria s. Budăi, prin demersul nr. 02-1/14-21 din 14.07.2020, solicită acordarea 

mijloacelor financiare în sumă de 100 mii lei, pentru procurarea unui turn de acumulare 

pentru apă potabilă. 

- Primăria s. Hirișeni, prin demersul nr. 02/1-166 din 02.06.2020, solicită acordarea 

mijloacelor financiare pentru demolarea clădirii vechi a căminului cultural, amplasat în curtea 

gimnaziului din localitate. 

- Primăria s. Ciulucani, prin demersul nr. 239 din 08.07.2020, solicită acordarea 

mijloacelor financiare în sumă de 20 mii lei, pentru alimentarea a 10 bătrâni din localitate 

(contribuție de 50% din cheltuielile AO Concordia. Proiecte sociale). 

-      Fundația Creștină „Titus”, prin demersul nr. 02 din 16.06.2020, solicită acordarea 

mijloacelor financiare în sumă de 10 mii lei, pentru alimentarea a 100 copii beneficiari ai 

Centrului de zi pentru copii din or. Telenești, în perioada septembrie-decembrie 2020.   

-      Societatea obștească a invalizilor Telenești, prin demersul înregistrat cu nr. 354 din 

07.07.2020, solicită acordarea mijloacelor financiare, pentru reparația încăperii Societății 

invalizilor.   

-      Consiliul bisericii din s. Zgărdești, prin demersul înregistrat cu nr. 421 din 05.08.2020, 

solicită acordarea mijloacelor financiare, pentru reparația bisericii din sat, pe exterior.   

  

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrarea ulterioară a acestor date 

poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal. 


