
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

D E C I Z I E  
P r o i e c t  

din 03 martie 2017                nr. 01 /05 

 

„Cu privire la alocarea mijloacelor  

financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional” 

 

 În conformitate cu art.4(2), art.12(2) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art.37 din Legea nr. 181 din 27.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale, pct.5 din Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Cimişlia 

şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia nr.09/13 din 18.12.2015, Consiliul raional 

Cimișlia 

DECIDE: 

1. A aproba dispozițiile președintelui raionului:   

 nr. 09-d din 23 ianuarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului material în mărime de 4,5 mii lei, 

dlui Ciubotaru Pavel pentru înmormîntarea tatălui; 

 nr. 12-d din 26 ianuarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului financiar în mărime de 5,0 mii lei, 

Asociației Obștești a Veteranilor “Sfîntul Gheorghe Biruitorul” în legătură cu aniversarea a 25 de 

ani de la începutul războiului pentru apărarea integrității teritoriale și suveranietății Republicii 

Moldova; 

 nr. 16-d din 31 ianuarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului material în mărime de 5,0 mii lei, 

dnei Popescu Veronica în legătură cu incendiul locuinței; 

 nr. 24-d din 06 februarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului material în mărime de 4,5 mii lei, 

dnei Cazacu Veronica în legătură cu starea grea materială; 

 nr. 27-d din 13 februarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului financiar în mărime de 5,0 mii lei, 

Organizației Obștești Uniunea Veteranilor de Război din Afganistan pentru masa de comemorare; 

 nr. 28-d din 13 februarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului financiar în mărime de 5,0 mii lei 

Organizației raionale a veteranilor Cimișlia , pentru 10 veterani ai celui de-al doilea război 

mondial; 

 nr.33-d din 20 februarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului financiar în mărime de 5,0 mii lei 

Asociației Obștești ”Cernobîl” pentru organizarea zilei comemorării victimelor catastrofei de la 

Cernobîl. 

2. A distribui mijloace financiare din  Fondul de rezervă: 

-   dlui Arnaut Ilie  - ______ mii lei în legătură cu intervenția chirurgicală la ochi 

3. Administratorul de buget v-a efectua modificări în bugetul raional conform prevederilor prezentei 

decizii. 

4. Contabil-şef al aparatului preşedintelui va efectua plata în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Consiliului 

raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul consiliului        Vasile Spînu 

 
Coordonat:        Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:         Vasile Spînu, secretarul consiliului 

Anatolie Casap, specialist principal 

Proiect iniţiat de:        Olga Gorban, Şef adjunct Direcţie finanţe 

 



 

Notă informativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 

 al Consiliului raional” 

Fondul de rezervă pentru anul 2017 a fost aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr. 08/07 

din 16.12.2015 în mărime de 300,0 mii lei. 

Prin proiectul de decizie se propune aprobarea distribuirii mijloacelor financiare, după 

cum urmează: 

 nr. 09-d din 23 ianuarie 2017, cu privire la acordarea ajutorului material în 

mărime de 4,5 mii lei, dlui Ciubotaru Pavel pentru înmormîntarea tatălui, Cebotari 

Andrei-veteran de razboi; 

 nr. 12-d din 26 ianuarie 2017, cu privire la acordarea ajutorului financiar în 

mărime de 5,0 mii lei, Asociației Obștești a Veteranilor “Sfîntul Gheorghe 

Biruitorul” pentru desfășurarea măsurilor de comemorare a eroilor căzuți la 

datorie și în legătură cu aniversarea a 25 de ani de la începutul războiului pentru 

apărarea integrității teritoriale și suveranietății Republicii Moldova; 

 nr. 16-d din 31 ianuarie 2017, cu privire la acordarea ajutorului material în 

mărime de 5,0 mii lei, dnei Popescu Veronica în legătură cu incendiul locuinței; 

 nr. 24-d din 06 februarie 2017, cu privire la acordarea ajutorului material în 

mărime de 4,5 mii lei, dnei Cazacu Veronica în legătură cu starea grea materială; 

 nr. 27-d din 13 februarie 2017, cu privire la acordarea ajutorului financiar în 

mărime de 5,0 mii lei, Organizației Obștești Uniunea Veteranilor de Război din 

Afganistan pentru masa de comemorare și deplasarea veteranilor în or. Chișinău; 

 nr. 28-d din 13 februarie 2017, cu privire la acordarea ajutorului financiar în 

mărime de 5,0 mii lei Organizației raionale a veteranilor Cimișlia, pentru a oferi 

un ajutor material la 10 veterani participanți la cel de-al doilea război mondial. 

 nr.33-d din 20 februarie 2017 cu privire la acordarea ajutorului financiar în 

mărime de 5,0 mii lei Asociației Obștești ”Cernobîl”  pentru organizarea zilei 

comemorării victimelor catastrofei de la Cernobîl. 

 

 

 

Soldul fondului de rezervă neutilizat constituie – 266,0 mii lei. 

 

 

Șef interimar direcția finanțe Olga Gorban 
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