
ITEPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E CIZTE

din 3D iunie 2020

Cu privire la alocarea miiloacelor financiare

din fondul de rezewd al Consiliului raional

Proiect

nr.AZt25

in conlormitate cu:

- art.4 al.(2), art.l2 al.(2) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea

administrativd,
- art.43 din Legea nr.43612006 privind administrafia publicl local[,

- art.37 din Legea nr.18ll20l4 finanlelor publice qi responsabilitAtii bugetar-

fiscale,

- art.l9 din Legea nr.39712003 privind finanfele publice locale,

- pct.5 din Regulamentul privind constituirea londului de rezerva al Consiliului

raional Cirniqlia qi utilizarea rniiloacelor acestuia. aprobat prin Decizia nr.09/13 din

18.12.201 5, Consiliul raional Cimi;lia

DECIDE:

l. A aproba distribuirea surselor Fondului de rezewd alocate prin dispoziliile

preqedintelui:

- nr.20-d din 17 februarie 2020 cuprivire la acordarea ajutorului material, in sumd de

2,0 mii lei, decedat in anul 1985 in

luptele din Afganistan),  in

legdturd cu situalia precard qi pentru tratament medical costisitor;

- nr-.21-d din l7 februarie2020 cu privire la acordarea ajutorului material, in sumd de

2,0 mii lei, 
. in

legdturd cu situatia precar6;

- nr.22-d din l7 februarie 2020 cu privire la acordarea aiutorului material, in sum[ de

5,0 mii lei, 
, in legdturd cu situalia precard qi acoperirea cheltuileilor suportate pentru

intervenlia chirurgicala costisitoare;

- nr.23-d din 17 februarie 2020 cu privire la acordarea ajutorului material, in sumd de

5,0 mii lei,  r-nul Cimiqlia, in

leg[turd cu situafia precard (

- nr.24-d din 17 februarie 2020 cu privire la acordarea ajutorului material, in sumi de

3,0 mii lei,  in legdtura

cu situafia precard Ei acoperirea cheltuileilor suportate pentru interven{ia chirurgicala

costisitoare;

- nr.26-d din l9 februarie 2020 cu privire la acordarea ajutorului material, in sum[ de

a cite 2,0 mii lei, 



clomiciliata in or.cimiqlia qi

- nr.59-d din 18

premierea unor

invalid de rdzboi de gradul I;

- nr.37-d din 26 martie 2020 cu privire la alocarea mijloacelor ftnanciare in baza

Deciziei Comisiei Situafii Excepiionale, in comun acord cu Comisia Extraordinard

de S6n6tate Publica a raionului cimiqlia, in sum6 de 100'0 mii lei' pentru

achizilionarea in regim de urgen[6: m[nuqi medicale (2000 buc')' mfuti medicale

(1000 buc6[i), dezirifectant (200 buc.), combustibil pentru serviciile implicate' alte

necesare O.rtinut. prevenirii, diminu6rii qi combat.iii cont.cinfelor pandemiei de

COVID.l9;
- nr,47.dd 07 m i2020 cu privire la acordarea ajutorului material, in sum6 de 3,0

mii lei, . ,

leg[tura cu situafia precar[ Ei cheltuielile suportate legate de inmormintarea tatalui

- nr'5l-d din 25 mai2020 cu,privire la acordarea ajutorului material, in sum6 de 5,0

cu situ fia pt.tuta qi .t.ttrielile suportate legate de inmormintarea tatdlu  sau

iunie 2o2o cu privire la acordarea rnijloacelor baneqti pentru

medici in legdturd cu ziua profesionala a lucratorului medical dupd

cum urmeaz6:

- in sumS de 3,0 mii lei 

- in sum6 oe s,0 mii lei 

- in sumS oe r,0 mii lei 

- in sumd oe z,o mii lei 

- in sum6 oe z,o mii lei 

- in sum[ ae s,o mii lei 

2. A aproba restabilirea in Fondul de rezewla mijloacelor alocate prin dispozi[ia nr' 37-d

din26martie 2O2O,cu privire la alocarea mijloacelot \nbaza Deciziei Comisiei Situalii

Excepfionale, in comun acord cu comisia Extraordinara de sanltate Publicd a raionului

cimiqlia, in surn6 de 85,0 mii lei, in leg6tur[ cu neutilizarea integrala a miiloacelor

alocate.

3. Administratorul de buget v-a efectua modificari in bugetul raional confom prevederilor

prezentei decizii.

4. Contabil-qef ar aparatului preqedintelui v-a efectua plata in conformitate cu legisla[ia in

vigoare.

Controlul asupra executArii prezentei decizii se atribuie preqedintelui raionului'

prezenta decizie se aduce la cunoEtinla publicd prin publicare pe pagina oficiald a

ConsiliuluiraionalCimiqliawww.raioncimislia.md.

Preqedintele gedinfei

Secretarul consiliului
Coordonat:

Mihail Ol6rescu, pregedintele raionului

Avizat:

Gheorghe Netedu, secretarul consiliului

Gheorghe Netedu

Liudmila Lupuqor, specialist principal, SAP (urist)

Proiect elaborat de:

Olga Gorban, qef'6, Direc{ia Finan{e

5.

6.

A ***--7-



NotI informativfi la proiectul deciziei

,,CuprivireloalocqreamijloacelorJinanciaredinfondulderezervd
sl Consiliului rqional"

dupd cum urmeazd:

- nr.20-d din 17 februarie 2020 cu privire la acordarea

2,0 mii lei, 
 domiciliat in r-nul CimiElia'

Fondul de rezervd pentru anul 2020 a

nr.O7106 din 20.l2.2}l9 in mlrime de 300'0

Prin proiectul de decizie se propune

- nr.59-d din l8 iunie

premierea unor medici

cum urmeaz6:

fost aprobat prin Decizia Consiliului Raional

mii lei.

aprobarea distribuirii miiloacelor flnanciare"

ajutorului material, in sumd de

siiuagia precarl qi pentru tratament rnedical costisitor;

- nr.2t-d din l7 februarie2020 cu privire la acordarea ajutorului material' in sumS de

2,0 mii lei,
decedat in anul

1988 in luptele din Afganistan), domiciliata ' in

legdturd cu situafia Precar6;

- nr.22-ddin l7 februarie 2020 cuprivire la acordarea ajutorului material. in surnd de

5,0 mii leio ' r-nul Cimi;lia' 

nr.85, in leg[tur6 cu situalia precara qi acoperirea c eltuileilor suportate pentru

intervenIia chirurgicalI costisitoare;

- nr.23-d din l7 februarie 2020 cuprivire la acordarea ajutorului material' in sumd de

5,0 mii lei, domiciliat[  r-nul cimi;lia' in

legatura cu situalia precara (copil cu dizabilit6!ii severe din copil6rie);

- nr.24-ddin l7 februarie 2020 cuprivire la acordarea ajutorului material' in suma de

3,0miilei,c domiciliatdi ,r-nulCimiqlia'inlegaturd
cu situa[ia precara qi acoperirea cheltuileilor suportate pentru interven{ia chirurgicald

costisitoare;

- nr.26-ddin 19 februarie 2020 cu privire la acordarea aiutorului m.aterial' in surna de

a cite 2,0 mii lei, 
,

domiciliata rn or.cimiqlia qi '

invalid de rlzboi de gradul I;

- nr.37-d din 26 martie 2020, cu privire la alocarea rni.iloacelor in baza Decizici

Comisiei Situalii Excep{ionale, in comun acord cu Comisia E'xtraordinard de

S6n[tate publica a raionului Cimiqlia, in sumr de 100,0 mii lei, pentru achizilionarea

in regim oe ur!en1d: mdnuqi medicale (2000 buc.), mdqti medicale (1000 buc[!i)'

dezinfectant tfoo'buc.), combustibil pentru serviciile impricate, alte necesare

destinate prevenirii, di*rinuarii Ei combaterii consecinfelor pandemiei de COVID-19;

. nr,47-ddin 07 mai2020 cu privire la acordarea ajutorului material, in sum6 de 3,0

mii lei, , r-nul cimiqlia' in

leg6tur6 cu situa[ia precara qi cheltuielile suportate legate de inmormintarea tatalui

;

- nr.5l-d din 25 ma\2020 cuprivire la acordarea ajutorului material, in sum[ de 5'0

mii lei,  domiciliat in or.cimiqlia, ' in legatura

cusituafiaprecardqicheltuielilesuportatelegatedeinmorrnintareatatiluisSu

2020 cu privire la acordarea mi.iloacelor b[neqti pentru

in legSturf, cu ziua profesionala a lucrStorului medical dup6



- in sumd de 3,0 mii lei 

- in sum[ de 300 mii lei 

- in surnd de 3,0 mii lei 

- in sumd de 2,0 mii lei 

- in sumd cle 2,0 mii lei 

- in sumd de 3,0 rnii lei 

in legdturd cu laptul cE miiloacelor alocate prin dispozilia nr.37-d din 26 rnarlie

2020,cu privire la alocarea mi.iloacelorinbaza Deciziei Comisiei Situa(ii E,xcepfionalc" in

comun acord cu Cornisia Extraordinard de S[natate Publicd a raionului Cirniqlia" nLr aLl

fost utilizate integral, se propune restabilirea rniiloacelor in sumd de 85.0 rnii lci. in

Fondul de rezerv6, utilizate fiind doar 15,0 mii lei (au fbst procurate m6nuEi (3000 buc')-

2,4 mii |ei, dezinfectant (45 buc.) - 3,38 mii lei, mdqti medicinale (1000 buc') - 7.4 rnii

lei, tennometru infraroqu noncontact - 1,72 rnii lei).

Mii laocele distribuite:

Decizia nr. 01i04 - 144,5 mii lei;

Proiect de decizie - 145,0 rnii lei.

Mijloacele neclistribuite din fondul de rezervl insumeazi - 26,5 mii lei (300.0 - lzl;1-5

- 145.0:10.5). (10,5 + 85,0:95,5)

$ef al Direc{iei Finan{e fl'fu-Z Olga GORBAN


