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DECIZIE nY.4l4
din 05 noiembrie 2020

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

al Consiliului raional

Examindnd in ordine prioritard problemele nomin alizate in demersurile cu caracter
financiar adresate Consiliului raional, din partea institutiilor publice qi a locuitorilor
raionului Teleneqti, conform prevederilor art. 24 al Legii finanlelor publice qi
responsabilitdtii bugetar fiscale nr. 18 ll 2014, art. art. 1 1 al. (1, 2), 37 al Legii nr. 39712003
privind finan{ele publice locale, Regulamentului privind constituirea gi utilizare a
mijloacelor fondului de rezervd" a Consiliului raional (in redac{ia noud), aprobat prin Decizia
l/10 din 20 februarie2015 av6nd in vedere avizul Comisiei consultative pentru probleme de
economie, buget qi finan(e, in temeiul art. art. 43 (1) lit. ,,b1,,, 46 al. (1) al Legii nr.
43 6 I 2006, privind Adrninistrafia Public d Locald, consi liul raional,

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

totald de 438 320,00 lei, pentru a fi utilizate dupd cum urmeazd:
1,1. Primiria s. Scorfeni - 106 820,00 lei, suma eronat transferati de la SRL

,,Nisip-Fros" Consiliului raional ;

1.2. IP Gimnaziul Mihalaqa - 26 500,00 lei pentru procurarea produselor de prima
necesitate;

1.3. IMSP CS Teleneqti - 169 000,00 lei, pentru:
- Procurarea unui analizator biochimic - 144 000,00 lei;
- Construcfia sistemului de canalizare Ia OMF Vlsieni - 25 000,00 lei;

1.4. Primlria com. RatuE - 25 000,00 lei, pentru procurarea covoarelor pe .jos,
draperiilor qi a unui televizor la grddini{a de copii din s. Mindra;

1.6. Primlria s. Vlsieni - 30 000,00 lei, pentru procurarea unui rezervor pentru
aprovizionarea p[rfii de nord a satului cu ap6 potabild.

1.7' Primlria s. Chiqtelni{a - 45 000,00 lei, contribufie in cadrul proiectului
investifional pentru imbunStdfirea nivelului de trai qi de munc[ in rnediul rural din
FNDAMR,,Renovarea qi dezvoltarca localitdfii rurale,,;

1.8. Primiria com. Suhuluceni - 36 000 lei, contribufie in cadrul proiectului
investilional pentru imbundt[{irea nivelului de trai Ei de munc[ in mediul rural din
FNDAMR,,Apd in casa locuitorilor din Suhulceni,,;

2. Se aloc6, din fondul de rezervd al Consiliului raional, rnijloace financiare in
m[rime total6 de 2000 lei, pentru a fi utilizate dupd cum urmeaz6:



2.1. D-lui Furculi(a Andrei doniiciliat in s. ChiEtelnifa - 1000,00 lei in calitate de

a.futor ntaterial pentru recLlperarea pagubelor unnare a incendiului, produs la data de 26

septembrie 2020.

2.2. D-lui Popescu Tudor don-riciliat in s. Chi;telnila, - 1000,00 lei in calilatc cle

a.lutor tnaterial pentru acoperirea cheltuielilor in urma interven[iei chirurgicale.

3. Se suspendl exat.ninarea dertrersurilor institLrtiilor publicc" pcntnr o seclint[
Itrtrritoarea a Consiliului raional, din rnotivul necesit6lii studierii suplintcntare a actelor care
sturu la baza solicit[rilor aclresale, dupd curr urr.neazi:

3.1. IMSP Spitalul I{aional - alocarea unui a.jutor llnanciar nrcclicilor Oali Seghei.
'l'aran Svetlena, asister-rtei rledicale superioare Balarr Atrrelia implicati in tratarrcntul
bolnavilor contatlinafi cu COVID - 19 in seclia boli contagioase. si nrcclicurlr-ri olialrnolos
Cornea Maria.

3.2. Prinrlria s. Hiriqeni - acordarea miiloacelor financiare pcntru clcrnolarea cladirii
vcchi a cdrninului cultural, arnplasat in curtea gimnaziulr.ri din localitate.

4. lin6nd cont de austeritatea bugetului raional se refuzti alocarea mijloacelor
llrranciare Consiliului bisericii din s. Zglrdeqti pentru reparalia bisericii clin sat, pc
cxtcrior.

5. Irxccutarea prczentci clecizii se pLrne in searra gefirlui Direclici Finan{c. si
contabilulr.ri qe1 dirr cadrul AparatLrlui Presedirrtelui raionului, in partc cor.rlblu atributiilor.
de f-r-rnctie.

6. Controlul asupra indeplinirii respectivei decizir se plure ?n scarna PregedintelLri
raionului.

7. Prezenta decizie urrneazd, a ii adusd la cur-rogtinfa titularilor Iirnctiilor vizate. sc
publica pe site-ul -\Ii!-]:lJ!l-lg'r-Lrl-l!-r-,.!lr!-1, inclusiv in buletinul ir-rfbn'r-ratir, "Monitorul clc
'l'elene;ti" qi intrd in vigoare la data includerii in Registru de stat al actelor locale.

Preqedintele gedinfei Grigore Munteanu

secretaiut interimar ar consiliurui ,^irr^l 
,(hlk 

vasirii Burat


