
                                                                                                                      proiect 
        

Din       februarie 2021   
 
„Cu privire la acordarea ajutorului 
financiar Veteranilor de război” 
 
           În conformitate cu prevederile art.43 alin(1) lit (b) din Legea nr.436 din 

28.XII.2006 privind administraţia publică locală, art.28 din Legea nr. 397 din 
16.X.2003 privind finanţele publice locale, art. 4 alin ( 2) şi (3) din Legea nr.435 din 
28.XII.2006 privind descentralizarea administrativă, art.24  din Legea nr.181 din 
25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale, art.5 alin (4) şi (6), 

art.7 alin (1) lit. (d) şi (f) din Legea nr.86 din 11.06.2020 „ Cu privire la asociaţiile 

necomerciale”, art.19 şi art.20 alin(1), art.26 alin.(1),(2) şi (3) din Legea nr.190 din 
08.05.2003 cu privire la Veterani, Deciziei Consiliului raional nr.06/06 din 
10.XII.2020 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional Cimişlia pentru anul 2021 în 
lectura a doua”, Consiliul raional  DECIDE: 

 
       1.De acordat ajutor financiar cîte 200 lei ( două sute) la fiecare veteran de 

război- participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi 

independenţei Republicii Moldova şi la fiecare veteran de război- participanţi la 

acţiunile de luptă din Afganistan, veteranilor cu dizabilităţi, care  la data adoptării 

prezentei Decizii domiciliază în localităţile raionului Cimişlia”.  (Anexa nr.1). 
      2.De acordat ajutor financiar în sumă de 3000 lei Veteranului de război 

 primită în timpul 

războiului pe data de 19.06.1992,  
      3. De acordat ajutor financiar în sumă de 3000 lei ( trei mii) 

 legitimaţia veteran de război nr

 pentru integritatea teritorială 

şi independenţa R.Moldova. 
       4.Direcţia finanţe a Consiliului raional (şef d. Olga Gorbani) va efectua  

modificările respective în bugetul raional Cimişlia conform prevederilor 

prezentei Decizii, sursa de acoperire- soldul disponibil al Consiliului raional 
format la data de 01 ianuarie 2021. 
       5.Contabil-şef din aparatul preşedintelui raionului Cimişlia d.T.Bulat va 

efectua plata ajutoarelor financiare nominalizate Veteranilor de război conform 
legislaţiei în vigoare. 



        6. Prezenta Decizie se va publica pe pagina oficială a Consiliului raional 
Cimişlia www.raioncimislia.md. şi în Registrul de stat al actelor locale. 
         7.Controlul asupra executării prezentei Decizii se atribuie preşedintelui 

raionului Mihai Olărescu. 
 
 
Preşedintele şedinţei 
Secretarul Consiliului raional                                                   Gh.Netedu 
 
COORDONAT :  Preşedintele raionului Cimişlia                     M.Olărescu 
 
            AVIZAT:  Şef Direcţie finanţe                                      O.Gorban 
 
                              Secretarul Consiliului raional                       Gh.Netedu 
 
                              Şef interimar SAP                                        T.Ciubotaru 
 
 
 
 Proiect elaborat de : 
              
 
         Consilierul raional Cimişlia                                       I.Ţurcanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă informativă 
la proiectul deciziei Consiliului raional Cimişlia nr.01 /        din   „    ” februarie 

2021 „Cu privire la acordarea ajutorului financiar Veteranilor de război”. 
 

Proiectul de decizie nr.01/   din „    ” 02.2021 „Cu privire la acordarea ajutorului 

financiar Veteranilor de război” este iniţiat de către  Consilierul raional Ion Ţurcanu, la 

solicitarea veteranilor de război-participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea 

http://www.raioncimislia.md/


integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi veteranilor de război-
participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi asociaţiilor obşteşti a veteranilor de 

război. 

Proiectul nominalizat a fost elaborat în temeiul următoarelor acte normative şi 

legislative: 

1) Art.43 alin (1) lit (b) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală; 
2) Art.28 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; 
3)  Art.4 alin (2) şi (3) din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 
administrativă; 
4) Art.24  din Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţi 

bugetar-fiscale; 
5) Art.5 alin (4) şi (6), art.7 alin (1) lit. (d) şi (f) din Legea nr.86 din 11.06.2020  „Cu 

privire la asociaţiile necomerciale”; 
6) Art.19 şi art.20 alin (1), art.26 alin (1), (2) şi (3) din Legea nr.190 din 08.05.2003 
cu privire la Veterani; 
7) Decizia Consiliului raional Cimişlia  nr.06/06 din 10.XII.2020 „ Cu privire la 

aprobarea bugetului raional Cimişlia pentru anul 2021 în lectura a doua”. 

Scopul proiectului de Decizie este analiza minuţioasă a stării nesatisfăcătoare a 

multor veterani de război, care sunt la limita sărăciei, nu sunt angajaţi în cîmpul muncii, 

pensia mică şi necesită ajutor financiar, iar o bună parte din veterani sunt plecaţi peste 

hotarele ţării pentru a întreţine familiile. 

Conform datelor statistice la acţiunile de luptă din Afganistan în perioada 1979-1989 
din raionul Cimişlia au participat în total -200 cetăţeni, din care pe listă la evidenţă sunt 

100 veterani din care în prezent domiciliază în raionul Cimişlia 71 (decedaţi-29) (8 
veterani au căzut în cîmpul de luptă în 1979-1989 în Afganistan). 

Conform datelor SAM raionul Cimişlia în acţiunile de luptă din Transnistria 1991-
1992  au participat în total 386 cetăţeni din raionul Cimişlia, din care în prezent sunt 

decedaţi 81 participatnţi (10 căzuţi în cîmpul de luptă 1992). În prezent pe teritoriul 

raionului Cimişlia domiciliază 232 veterani din aciastă categorie. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa 

în procesul decizional se propune secţiei administrativ-militare raionul Cimişlia 

(Gheorghe Dones), autorităţilor publice de nivelul I să prezinte Consiliului raional listele 

Veteranilor de război, care în prezent domiciliază pe teritoriul localităţilor din raion şi 

persoanelor cu dezabilităţi, care necesită ajutor financiar.(Anexa nr.1 la p.1 din proiectul 
Deciziei). 



În legătură cu situaţia pandemică complicată în prezent în ţară şi în raionul Cimişlia, 

interzicerea adunărilor cu participarea mai mult de 50 persoane, (legea nr.212 din 

24.06.2005 privind regimul stării de urgenţă, de sediu şi de război, Legea  nr.271 din 

09.11.1994 cu privire la protecţia civilă, Deciziile comisiei naţionale situaţii 

excepţionale), se propune acest ajutor financiar de acordat fiecărui veteran de război, care 

în prezent domiciliază pe teritoriul raionului, conform listelor prezentate de către SAM şi  

primăriile locale la „15 februarie” în legătură cu aniversarea a 32 ani de la retragerea 
trupelor sovietice din Afganistan şi în legătură cu „Ziua Memoriei 2 Martie”, 

comemorarea a 29 ani de la începutul războiului pentru apărarea integrităţii 

teritoriale şi independenţei R.Moldova. 

Consider necesar, reieşind din măsura posibilităţilor de acordat ajutor financiar 

Veteranilor de război din bugetul raionului Cimişlia, sursa de acoperire-Soldul disponibil 
al Consiliului Raional format la data de 01.01.2021. 

 

 

 

 

 

Consilier în Consiliul raional Cimişlia     Ion ŢURCANU 

  



 
 

Dom M.Olarescu 
Preşedintele raionului Cimişlia 

 
Către Consiliului raional Cimişlia 
or.Cimişlia str.Ştefan cel Mare,14 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, Legii nr.239 

din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, solicit să fie inclus în ordinea 

de zi pentru examinare şi adoptarea Deciziei la următoarea şedinţă a Consiliului raional 

Cimişlia proiectul Deciziei nr.02/       din „     ” februarie 2021 „Cu privire la acordarea 

ajutorului financiar veteranilor de război”. 

 
Anexă:-Proiectul Deciziei Consiliului raional nr.02/___ din „___” februarie 2021; 
   -Nota informativă 2 file; 
   -În total 4 file. 
 
 
 
 
 
Consilierul Consiliului raional Cimişlia    Ion ŢURCANU 
 
 
 
 
 




