
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C IZIE Nr. 05/03

din 25 septembrie 2020

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul

de rezervl al Consiliului raional Cimiqlia

in conformitate cu:

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

administrativd,

- art.37 din Legea finantelor publice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr. l8ll20l4,

- pct.5 din Regulamentul privind constituirea fondului derezervdal Consiliului raional

Cimillia qi ttilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr.09/13 din

18.12.20t5.

in temeiul:

- art.43 alin. (1) lit. b') din Legea privind administralia public6 locald nr.436 12006,

- art.l9 din Legea privind finan{ele publice locale w.397 din 16.10.2003, Consiliul

raional Cimislia

DECIDE:

1. Se aprobd distribuirea surselor Fondului de rezewd al Consiliului raional Cimiqlia

alocate prin dispozitiile preqedintelui:

- nr.69-d din 15 iulie 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, in sumd de

4,5 mii lei,  rl Cimiqlia, in leglturd cu

stare dificilS materiali qi situalia precarf, a sdndtdfii mamei sale;

- nr.77-d din 03 august 2020, cu privire la acordarea ajutorului material, in suml

de 4,5 mii lei, 
,in leglturl cu situa(ia precar[ a sanAt6tii.

2. Se alocl surse financiare din Fondul de rezervI al Consiliului raional Cimiqlia dupd

cum urmeaz6:

- , se acord[ ajutor material in sumf, de 10 000,0 lei pentru

oompensarea cheltuielilor de ,

- Dnei  se acordl ajutor material in sum[ de 5 000,0 lei pentru

compensarea cheltuielilor de organizare a funerariilor 

- Dlui 
Republicii Moldova, se acordd ajutor material in sumd de 500,0 lei

pentru procurarea medicamentelor.

- Dlui 
 Republicii Moldova, se acordd ajutor material in suml de 3000,0 lei

pentru tratament.



3.

4.

5.

6.

Drei  se acordl ajutor material in sumd de 7 000,0 lei in legdturd

cu starea grea financiard" a familiei din care face parte.

Organizaliei Teritoriale din raionul Cimiqlia a Asocia{iei Obqteqti ,,Uniunea

Cernobil din Moldova" se aloc6 l0 000,0 lei pentru organizarea mesei de

pomenire 

Direcfia Finanfe v-a efectua modificdri in bugetul raional conform prevederilor

prezentei decizii.
Contabilul-gef din aparatul pregedintelui raionului v-a efectua plata ajutoarelor

materiale in conformitate cu legislafia in vigoare.

Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie preqedintelui raionului, dlui

Mihail 0llrescu.
Prezenta decizie se aduce la cuno;tinfd publicl prin publicare in Registrul de stat al

actelor locale qi pe pagina oficiala a Consiliului raional Cimi;lia
wurlv.raioncimi$lia.md.
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