
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE
din 2l septembrie 2018 nr.04106

Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din fondul de rezervl al
Consiliului raional.

in conforrnitate cu art.4(2), art.12(2) din Legea nr.435-XVI din 2g. 12.2006 privind
descentralizarea administrativa, art.43 din Legea nr.436-XVI din 2g.12.2006 privind
administra(ia publicd locald, art.37 din Legea nr. 181 din 27.07.2014 finan(elor puilice qi
responsabilitAtii bugetar-fiscale, pct.5 din Regulamentul privind constituirea fondului de
rezewd al Consiliului raional Cimiglia gi utilizarea mijloacelor acestui a, aprobatprin decizia
nr.09l13 din 18.12.2015, Consiliul raional Cimislia

DECIDE:

l' A aproba distribuirea surselor Fondului de rezervd alocate prin dispoziliilc
preqedintelui:

- nr.67-d din 25iunie2018 cu privire la acordarea aiutorului rnaterial, in mdrime de 4,35
mii lei, Uniunii Veteranilor de Rdzboi din Afganistan;

- nr.7 4' d din 07 august 20 I 8 cu privire la acordarea a.iutorului material, in m6rime de 4,0
mii lei, cet. Moisei Elena;

- nr.76-d din 13 august 2018 cuprivire la acordarea ajutorului material, in m6rime de 3,0
mii lei, cet. Valache Cornelie;

- nr. 77 -d din 13 august 2018 cu privire la acordarea ajutorului material, in mdrime de 4,0
mii lei, cet. Chiriu$enco Nichita;

- nr. 83-d din 22 august 2018 cu privire la acordarea ajutorului material apreciind inalt
actul de semnare a Declarafiei de Independenfd a Republicii Moldova, in sum6 de 4,0
mii lei, sernnatarului declaraliei susmenfionate cet, cubasov Andrei;

- nr' 84-d din 22 august 2018 cu privire la acordarea a.jutorului rnaterial apreciind inalt
actul de semnare a Declara(iei de Independen{a a Republicii Moldova, in suml de 4,0
mii lei, semnatarului declaratiei susrnentionate cet. Griciuc petru:

- nr.85-d din 22 august 2018 cu privirc la acordarea a.iutorului rnaterial apreciind inalt
actul de semnare a Declarafiei de Independen!5 a Republicii Moldova, in sumd de 4,0
mii lei, semnatarului declarafiei susrnen{ionate cet. vasilache lgnat;

- nr'89-d din 07 septembrie 2018 cu privire la acordarea ajutoarelor materiale unui
invdldtor pensionar cu ocazia implinirii virstei de 90 ani , unui tindr specialist qi unui
elev pentru succese remarcabile la examenele de BAC 2018, in sumd de2,0 rnii l.i -
Dones Maria, 1,0 mii lei - Lefter Nadejda, 0,5 mii lei - panchiv olesea;
- se propune preqedintelui raionului sd abroge dispozilia nr.91-d din l0.0g,2Olg Cu

privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezertvd al Consiliului raional.

2. A aloca mijloace financiare din fondul de rezervd semnatarului Declara{iei
independenfd a Republicii Moldova cet.Bivol Iovu in sumd de 4,0 mii lei.

de

3. Administratorul de buget v-a efectua modificdri
prevederilor prezentei decizii.

4. Contabil-gef al aparatului pregedintelui va efectua plata
vigoare.

5. Controlul asupra executdrii
6. Prezenta decizie se aduce

Consiliului raional Cimislia

Preqedintele gedinfei

Secretarul Consiliului

in bugetul raional conform

in conformitate cu legislafia in

preqedintelui raionului.
publicare pe pagina oficiala a

prezentei decizii se atribuie
la cunoqtinfd publicd prin
www. rai oncim is lia. md.

Col{a Maxim

Spinu Vasile


