
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUT RAIONAL TELENE$TI

MD-5801, or. Telenegti, str.3l August,9 tel: (258)2-20-58,2-26-50,fax:2-24-50

ui-^-lvlqlL,rc$Lrnd, qqnu]iu-lldlclcucrtr.nd, p9.i1n(i&,1 g&:i-tr.,u-d

din 02 septembrie 2020

Cu privire la examinarea demersurilor/cererilor
qi alocarea unor mijloace financiare din sursele disponibile

al Consiliului raional

Examindnd in ordine prioritarS problemele nominalizate in demersurile cu caracter financiar

adresate Consiliului raional, din partea institutiilor publice, conform prevederilor art. 24 al Legii

finanlelor publice qi responsabilitAfli bugetar fiscale nr. 181/ 2014, art. art. 1 1 al. (1, 2), 37 al Legii

ru. 39712003 privind finanfele publice locale, Regulamentului privind constituirea qi utilizare a

mijloacelor fondului de rczervd a Consiliului raional (in redaclia noud), aprobat prin Decizia ll10
din 20 februarie 2015 avdnd in vedere avizul Comisiei consultative pentru probleme de economie,

buget qi finanfe, in temeiul art. art. 43 (1) lit. ,,b", 46 al. (1) al Legii nr. 43612006, privind

Administratia Publicd Locald,, Consiliul raional,

DECIDE:
1. Se aloc6, din soldul disponibil al Consiliului raional, mijloace financiare in mdrime totald

de 496447 lei, pentru a fi utilizate dupd cum urmeaz6:

1.2. Primlria or. Teleneqti - 50000 lei in calitate de contribufie la proiectul ,,Protejarea

sAn6t6[ii populafiei qi a mediului prin imbundtdfirea managsmentului deqeurilor in or. Teleneqti, s.

Mihalaqa qi MihalaqaNou6" , in cadrul Programului ,,DAR 1+3";

1.3. Primdria com. Mindreqti - 52000 lei in calitate de contribulie la proiectul lansat de

Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi Mediului, in cadrul Mdsurii nr. 2 ,,Renovarea qi

dezvoltarea localitdfii rurale";

1.4. Primlria s. Budii - 50000 lei in calitate de contribufie la proiectul lansat de Federalia

Moldoveneascd de Fotbal ,,Tofi impreun6"FMF, pentru construcfia unui stadion de mini-fotbal in s.

Buddi;

1.5. Primiria s. Ciulucani - 20000, pentru alimentarea a 10 bltrdni din localitateadatd,ce
constituie 50% din cheltuielile A.O. ,,Concordia. Proiecte sociale" care presteazd serviciile
respective;

1.6. Primiria s. Leuqeni - 50000 lei in calitate de contribulie Ia proiectul lansat de Federafia

Moldoveneascd de Fotbal ,,Tofi impreund"FMF, pentru construclia unui stadion de mini-fotbal in s.

Leuqeni;

1.7. Primlria com. Suhuluceni - 65000 lei, pentru reabilitarea staliei de epurare qi a
sistemului de canalizare din s. Suhuluceni;

1.8. Primiria s. Ineqti - 60782lei, pentru acoperirea costurilor de plombare a stratului de

asfalt deteriorat in urma inlocuirii bordurilor la drumul central din localitate;



1.9. Organrzafia primari teritoriall Teleneqti a Societlfii Obqteqti a Invalizilor din
Republica Moldova - 28665 lei , pentru efectuarea lucrdrilor de reparalie a spaliilor aflate in
folosinld din cadrul clEdirii administrative nr. II a Consiliului raional, (or. TeleneEti, str. RenaEterii

6e);

1.10. Funda{ia Creqtini,,Titus" - 10000 lei pentru alimentarea a 100 copii beneficiari ai

Centrului de zi pentru copii din or. Teleneqti, in perioada septembrie-decembrie2020;

1.11. Primlria com. CizIneEti - 40000 lei in calitate de contribulie la proiectul lansat de

Guvernul Rom6niei gi implementat de Fondul de Investilii Sociale din Moldova pentru lucrdri de

renovare a blocului alimentar din institutia de educalie timpurie ,,Andrieq" situatl in s. Vadul Leca

com. C[zdneqti.

1.12. Direcfia Generall Educatie Telene$ti - 70000 lei pentru a fi valorificali dupd cum

urmeazd:

a) 60000 lei - procurarea calculatoarelor qi accesoriilor aferente;

b) 10000 lei - efectuarea lucrdrilor de montare a scaunelor din tribunele stadionului raional

de fotbal.

2. Se aloc6, din fondul de rezervE al Consiliului raional, mijloace financiare in mSrime totald
de9440lei, pentru afiutilizate dupd cum urmeazd:

2.1. Aparatului Preqedintelui raionului - 6440lei pentru procurarea qi transmiterea cu titlu
gratuit in folosinfd Consiliul de S6n6tate Publicd Orhei subdiviziunea Teleneqti, a 450 kg clorurd de

var, cate urmeazd a fi utilizatd in scop de dezinfeclie qi profilaxie a maladiilor transmisibile in
focare gi institulii publice;

2.2. D-lui Moraru $tefan, dom. in or. Teleneqti - 3000 lei in calitate de ajutor material
pentru recuperarea pagubelor urnare a incendiului, produs la data de 09.08.2020, in casa de locuit
situatd pe str. Constantin Stamate nr.1 din or. Telenegti.

3. Se amdnd examinarea demersurilor institufiilor publice, pentru urmdtoarea qedinld a

Consiliului raional, din motivul necesitdlii studierii suplimentare a actelor care stau la baza

solicitdrilor adresate, dupl cum urmeazd:

3.1. Prim5ria s. Hiriqeni, care prin demersul nr. 02ll-166 din02.06,2020, solicitl acordarea

mijloacelor financiare pentru demolarea cl6dirii vechi a cdminului cultural, amplasat in curtea
gimnaziului din localitate.

3.2. Grldinifa de Copii ,rAndrieq" din s. Negureni, care prin demersul inregistrat cu ff.
482 din 01.09.2020 solicitS alocarea mijloacelor financiare in mlrime de 880006 lei pentru
efectuarea reparafiei in 3 grupe ale gridinilei respective.

3.3. Consiliul bisericii din s. Zglrdeqti, prin demersul inregistrat cu nr. 421 din
05.08.2020, solicitd acordarea mijloacelor financiare, pentru repara[iabisericii din sat, pe exterior.

4. Executarea prezentei decizii se pune in seama qefului Direcliei Finanfe, qi contabilului qef
din cadrul Aparatului Preqedintelui raionului, in parte conform atribu{iilor de func}ie.

5. Controlul asupra indeplinirii respectivei decizii se pune in seama Preqedintelui raionului.
6. Prezenta decizie trmeazd a fi adusl la cunoqtinla titularilor funcliilor vtzate, se publicd pe

site-ul www.telenesti.mcl, inclusiv in buletinul i l'.Monitorul de Teleneqti" Ei intrd in
vigoare la data includerii in Registru de stat al

Preqedintele gedin(ei RANDICI

Secretarul Consiliului raional LAZAR


