
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D B C IZTE,

,rr/AMfr^
,, Cu privire la acorelarea ojutorului
financiar Veteranilor cle rdzbot,

Pr(ect

/
,zAo/H

Inconformitatecuprevederileart.43alin(1)lit(b)din@din
28,xII.2006privindadministratiapublic61ocal6,art.28dinL@din
r6'x'2003 privind fin-anlele publice locale, art. 4alin ( 2) li (3) dilLeeea nr.435 din28'xrr'2006 privind descentralizarea administrativd, art.24 din Lesea nr.,Igl din25'07'2014 finantelor publice gi responsabilitIli bugetar-fiscale, art.5 alin (a) gi (6),art'7 alin (l) lit' (d) si (f) din Lesea nr.86 din 1l.06.2020,, cu privire la asocialiilenecomerciale", art.r9 gi art.20 alin(r), art.26 alin.(1),(2) si (3) din Legea nr.190 din08.05.2003 cu privire la Veterani, 

din10'xII'2020 ,, cu privire la aprobarea bugetului raional cir"i$li" prntru anul z02l inlectura a doua',, Consiliul raional DECIDE:

l 'De acordat ajutor financiar cite 200 lei ( doud sute) la fiecare veteran derdzboi- participanli la acfiunile de luptd pentru apdrarea i.,t.grit4ii teritoriale gi
independenJei Republicii Moldova gitu n..ure veteran de r6zboi- participanli laacliunile de luptd din Afganistan, veteranilor cu airuuiiiieU, care la dataadoptdrii prezentei Decizii domiciliaz6 in localit6lile ,uiorutri cimiglia,,.(Anexa nr.l).

2'De acordat ajutor financiar in sum6 de 3000 lei veteranului de rdzboi
 primit6in timpul razboiului pe data de 19.06.igg2, numarul legitimaliei  din29.06.2018. e

3' De acordat ajutor financiar in sumd de 3000 lei ( trei mii)
, veterande-rEzboi din I7.XII.I99g,

 a.n.11.01.1969, cdzutin cimpul de lupt6 cocieri pe datade (actul de deces  din 18,05. lggz) pentru integritatea
teritoriald gi independenta R.Moldova.



4.Direcfia finante a Consiliului raional (geI'd. Olga Gorbani) va eflectua

modificdrile respective in bugeturl raiorral CimiElia conlbrnr prevederilor

prezentei Decizii, sursa de acoperire- soldul disponibil al Consiliului raional

format la data de 01 ianuarie 2021,

5.Contabil-Eef din apa+atuJ,pregedirrtelui raionului Cimiqlia-d.T,Br"rlat va

electua plata a.iutoarelor financiare nomiiralizate Veteranilor de rdzboi confbrm

legislafiei in vigoare.

6. Prezenta Decizie se va publica pe pagina olrciala a Consiliului raional

Cimiglia www.raioncimisliA.mcl. gi iri Registrul de stat al actelor locale.

T,Controlul asupra executdrii prezentei Decizii se atribr"rie pregedintelui

raionului Mihai OlSrescu.

Pregedintele gedinlei
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,/

ffiD I.'furcanr-r

t
t.

.d



Noti informativi
Ia proiectul deciziei Consiliului raional Cimiglia nr.01 / din ), " februarie

2021,,Cu privire la acordarea ajutorului financiar Veteranilor de r5zboi".

Proiectul de decizie nr.01/ din ,, " 02.2021,,Cu privire la acordarea ajutorului
financiar Veteranilor de rdzboi" este initiat de cdtre Consilierul raional Ion Jurcanu, la
solicitarea veteranilor de rdzboi-participanJi la actiunile de luptd pentru apdrarea
integritdlii teritoriale 9i independenfei Republicii Moldova qi veteranilor de r6zboi-
participanfi la actiunile de lupt6 din Afganistan gi asocia{iilor obgtegti a veteranilor de
rdzboi.

Proiectul nominalizat a fost elaborat in temeiul urmitoarelor acte normative qi

legislative:

1) Art.43 alin (l) lit (b) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administralia
publicd local6;

2) Art.28 din Legea nr,397 din 16.10.2003 privind finanlele publice locale;
3) Art.4 alin (2) $i (3) din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativd;
4) Art.24 din Legea nr.l8l din 25.07.2014 finan{elor publice gi responsabilitSli
bugetar-fiscale;

5) Art.5 alin (4) $i (6), ui.7 ulin (1) lit. (d) ti (f) din Legea nr.86 din 1t.06.2020
,,Cu privire la asocialiile necomerciale";
6) Art.l9 9i art.20 alin (1), art.26 alin (l), (2) $i (3) din Legea nr.l90 din 08.05 .2003
cu privire la Veterani;

7) Decizia Consiliului raional Cimiqlia nr.06/06 din 10.XII.2020 ,, Cu privire la
aprobarea bugetului raional Cimiglia pentru anul202l in lectura a doua".

Scopul proiectului de Decizie este analiza minulioasd a stdrii nesatisfEc6toare a

multor veterani de rdzboi, care sunt la limita sdrlciei, nu sunt angajati in cimpul muncii,
pensia mic6 qi necesitd ajutor financiar, iar o bund parte din veterani sunt pleca{i peste
hotarele tirii pentru a intre(ine familiile.

Conform datelor statistice la acliunile de luptd din Afganistan in perioada 1979-
1989 din raionul Cimiglia au participat in total -200 cetiteni, din care pe listd la eviden{d
sunt 100 veterani din care in prezent domiciliazdinraionul Cimiglia 7l (decedali-29) (8
veterani au cdzut in cimpul de luptl in 1979-1989 in Afganistan).

Conform datelor SAM raionul Cimiqlia in acliunile de luptd din Transnistria l99l-
1992 au participat in total 386 cetdleni din raionul Cimiglia, din care in prezent sunt



decedaii 81 participatnli (10 c5zuJi in cimpul de luptd lgg2). in prezent pe teritoriul
raionului cimiglia domicilia zd 232 veterani din aciastd categorie.

in scopul respectdrii prevederilor Legi i nr.239 din I 3. 1 1 .2008 privind transparen(a
in procesul decizional se propune sec{iei administrativ-militare raionul Cimiqlia
(Gheorghe Dones), autoritdlilor publice de nivelul I sd prezinte Consiliului raional
listele veteranilor de rdzboi, care in prezent domiciliazd pe teritoriul localitililor din
raion 9i persoanelor cu dezabilit6(i, care necesitd ajutor financiar.(Anexanr.l lap.1 din
proiectul Deciziei).

ln legdturd cu situa{ia pandemicd complicati in prezent in tard gi in raionul
Cimiglia, interzicerea adundrilor cu participarea mai mult de 50 persoane, (legea nr.2l2
din 24'06.2005 privind regimul stdrii de urgen!6, de sediu gi de rdzboi, Legea nr.27l
din 09' l I '1994 cu privire la protectia civilS, Deciziile comisiei nationale situalii
excepfionale), se propune acest ajutor financiar de acordat fiecdrui veteran de rdzboi,
care in ptezent domiciliazd pe teritoriul raionului, conform listelor prezentate de c6tre
SAM 9i primdriile locale Ia,,15 februarie" in legiturd cu aniversarea a32 ani de Ia

gi in legdtur5 cu ,.Ziua Memoriei 2
Martie". comemorarea a 29 ani de Ia inceputul rizboiului pent.u ur5.u."u

ova.

consider necesar, reieqind din mdsura posibilitalilor de acordat
veteranilor de rdzboi din bugetul raionului cimiglia, sursa de
disponibil al consiliului Raional format la datade 0l .ol.2o2l.

ajutor financiar
acoperire-Soldul

Consilier in Consiliul raional Cimiglia eMnTuRCANU




