
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

D E C I Z I E  
Proiect 

 

 

Din 23 martie 2018                 nr.02/03 

 

 

„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 distribuirea surselor Fondului de rezervă alocate prin dispozițiile 

președintelui:   

 nr.03-d din 10 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material cet. 

Dîhanova Liubovi, în sumă de 3,0 mii lei, în legătură cu decesul veteranului de 

război Dîhanov Tudor Pavel; 

 nr.04-d din 12 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului financiar 

Organizației obștești Uniunea veteranilor de război din Afganistan, în sumă de 

5,0 mii lei, în legătură cu petrecerea evenimentului prilejuit de împlinirea a 29 

ani de la retragerea forțelor armate din Afganistan; 

 nr. 05-d din 12 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material cet. Bulat 

Tatiana, în sumă de 5,0 mii lei, în legătură cu starea materială grea; 

 nr. 06-d din 12 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material cet. 

Cicati Dumitru, în sumă de 3,0 mii lei, în legătură cu starea materială grea; 

 nr. 26-d din 15 februarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material 

cet.Balan Simion, in sumă 1,0 mii lei, în legătură cu starea materială grea; 

 nr,29-d din 21 februarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material  

părinților ostașilor căzuți în luptele din Afganistan dnei Bodișteanu Zinaida, dlui 

Perciun Ion, dnei Ignat Maria, în sumă totală de 3,0 mii lei; 



 nr.30-d din 23 februarie 2018 cu privire  la acordarea ajutorului material 

părinților celor căzuți pentru apărarea integrității și suveranității Republicii 

Moldova dnei Buftic Tatiana, dneia Marîi(Poteomchin) Parascovia și 

participantului la lupte dlui Aramă Gheorghe, invalid de gradul I, dlui Ivanov 

Ivan, în sumă totală de 3,5 mii lei; 

 nr.31-d din 26 februarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material 

profesorilor pensionari ce au activat peste 40 ani în domeniul dedagogiei dlui 

Alexandreanu Pavel, dnei Stajila Maria, dnei Ciobanu Maria, dnei Cebotaru 

Claudia, dlui Costaș Mihail, dlui Delinschi Ion, dnei Gorodnițchi Antonina, dnei 

Vasluianu Maria, în sumă totală de 4,0 mii lei. 

  

 

2. Administratorul de buget v-a efectua modificări în bugetul raional conform 

prevederilor prezentei decizii. 

 

3. Contabil-şef al aparatului preşedintelui va efectua plata în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

 

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:       Iovu Bivol, preşedintele raionului 

 

Avizat:        Vasile Spînu, secretarul consiliului 

 

Anatolie Casap, șef secție AP 

 

Proiect elaborat de:      Olga Gorban, șef 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 2018 a fost aprobat prin Decizia Consiliului Raional 

nr. 08/04 din 22.12.2017 în mărime de 300,0 mii lei. 

Prin proiectul de decizie se propune aprobarea distribuirii mijloacelor 

financiare, după cum urmează: 

 

1. A aproba distribuirea surselor Fondului de rezervă alocate prin dispozițiile 

președintelui:   

 nr.03-d din 10 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material cet. 

Dîhanova Liubovi, în sumă de 3,0 mii lei, în legătură cu decesul veteranului de 

război Dîhanov Tudor Pavel; 

 nr.04-d din 12 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului financiar 

Organizației obștești Uniunea veteranilor de război din Afganistan, în sumă de 

5,0 mii lei, în legătură cu petrecerea evenimentului prilejuit de împlinirea a 29 

ani de la retragerea forțelor armate din Afganistan; 

 nr. 05-d din 12 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material cet. Bulat 

Tatiana, în sumă de 5,0 mii lei, în legătură cu starea materială grea; 

 nr. 06-d din 12 ianuarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material cet. 

Cicati Dumitru, în sumă de 3,0 mii lei, în legătură cu starea materială grea; 

 nr. 26-d din 15 februarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material 

cet.Balan Simion, in sumă 1,0 mii lei, în legătură cu starea materială grea; 

 nr,29-d din 21 februarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material  

părinților ostașilor căzuți în luptele din Afganistan dnei Bodișteanu Zinaida, dlui 

Perciun Ion, dnei Ignat Maria, în sumă totală de 3,0 mii lei; 

 nr.30-d din 23 februarie 2018 cu privire  la acordarea ajutorului material 

părinților celor căzuți pentru apărarea integrității și suveranității Republicii 

Moldova dnei Buftic Tatiana, dneia Marîi(Poteomchin) Parascovia și 

participantului la lupte dlui Aramă Gheorghe, invalid de gradul I, dlui Ivanov 

Ivan, în sumă totală de 3,5 mii lei; 

 nr.31-d din 26 februarie 2018 cu privire la acordarea ajutorului material 

profesorilor pensionari ce au activat peste 40 ani în domeniul dedagogiei dlui 

Alexandreanu Pavel, dnei Stajila Maria, dnei Ciobanu Maria, dnei Cebotaru 

Claudia, dlui Costaș Mihail, dlui Delinschi Ion, dnei Gorodnițchi Antonina, dnei 

Vasluianu Maria, în sumă totală de 4,0 mii lei. 

 

 

Soldul fondului de rezervă neutilizat constituie – 276,5 mii lei. 

 
 

Șef direcție finanțe Olga GORBAN 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

