
REPUBLICAMOLDOVA

coN SrLNL RAI0N AL CIMI$LIA

DECIZIE. Nr._0t 26 proiect

din JO ,i,LLl)4.? 2021

cuprivirelaalocareamijloacelorfinanciaredinFondul
de rezervi al consiliutui raional

in conformitate cu:

- art. 4 al. (2), art. 12 al. (2) din Legea nt. 43512006 privind descentraluzarea

administrativd;
_ art. 37 din Legea nr. lsll20l4 finantelor publice 9i responsabilita[ii bugetar-

fiscale;

- art.43 alin.(1) lit. br; din Legeanr.43612006 privind administratia publicd local6;

- art.19 din Legeanr.39712003 privind finan{ele publice locale;

- Regulamentui privind constituirea fondului de rezewd al Consiliului raional

Ciiiqtia gi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia nr. 06/06 din

lO.l2.2O2O, Anexa nr.I5, Consiliul Raional Cimislia

DECIDE:

1. Se alocd surse financiare din Fondul de rezervd al Consiliului raional Cimiglia dupl

cum urmeazd :

a) , destinate pentru lichidarea consecinlelor incendiului devastatordin data

de 09.04.2021 in conformitate cu propunerile Comisiei situalii excep{ionale a raionului

Cimiqlia,aprobate prin decizianr.O2 din 16 aprilie 2021 proprietarilor imobilelor :

-  proprietar al bunului imobil cu nr. cadastral

;

-  proprietar al bunului imobil cu nr. cadastral

- , proprietar al bunului imobil cu nr. cadastral

;

-  proprietar al bunului imobil cu nr. cadastral nr.

b) Dlui  se acordl ajutor

materialinsum6de-leipentrucompenSareacheltuielilorcostisitoarede
procurare a medicamentelor, fiind incadrat in grad de dizabilitate accentuat.

c) Dlui  se acordd ajutor material

insum[de-leipentrucompenSareache1tuielilorcostisitoaredeintre{inereqi
procurare a medicamentelor, fiind incadrat in grad de dizabilitate mediu din copil[rie.



d)Societ6!iiVin6torilorqiPescarilordinRepublicaMo1dova,sealoc6-lei,
sus{inere financiarl pentru ,,Competifia sportivl raionald de tragere la !int6 din armd in
memoriam Bivol Iorru ".

2. Serviciul Contabilitate, va introduce modificdrile in bugetul raional, conform
prevederilor prezentei decizii qi va efectua plata ajutoarelor materiale.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie preqedintelui raionului.

4. Prezenta decizie se public6 in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunoqtin{5:

- Direcfiei Finan{e CimiElia;
- ServiciuluiContabilitate;
- Persoanelor vizate ;

- Prin publicare pe pagina oficiald a Consiliului raional Cimislia
www.raioncimislia.md.
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul deciziei

cu privire la ulocareo mijloacelorfinanciore dinfondul de rezervd
ul Consiliului raionsl

Proiecful deciziei a fost elaborat in conformitatea cu Legea nr.39712003 privind
finanlele publice locale, Regulamentul privind constituirea fondului de rczervd al
Consiliului raional Cimiglia gi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobatprin Decizianr.06l06
din 10.12.2020.

a)Comisia situalii exceplionale a raionului Cimiglia a adoptatdecizia nr. 02 pe data de l6
aprilie 2021 Ei a propus alocarea din fondul de rezervd al consiliului raional 
proprietarilor din casa delocuit situatd in 

or.Cimiqlia,(Actul de constatare a incendiului din anexat la documente
confirmative) pentru lichidarea consecin{elor incendiului devastator, care a awt loc pe
datat de .

b)in data de  a
depus cerere de acordare a ajutorului material pentru procurarea medicamentelor,
invocind starea financiara anevoioasd gi gradul de dizabilitate accentuat (ep(ificatul de
dizabilitate qi capacitate de muncd  anexat la cerere) i, ."rf".-it.t.
cu pct. 9 din Regulamentul privind constituirea fondului de rczewd al Consiliului raional
Cimiglia gi utilizarea mijloacelor acestuia se propune spre examinare qi decizia asupra
alocdrii mijloacelor financiare Comisiei pentru problemele economico-financiare,
investifii, drept qi disciplini ;i in cazul avizului pozitiv aprobdrii de cdtre Consiliul
raional Cimiqlia.
b)In data de  a
depus cerere de acordare a ajutorului material pentru procurarea medicamentelor
qicheltuielile de intrafinere, invocind starea financiara anevoioasi qi gradut de dizabilitate
mediu din copildri. (L.giti*utiu S..iu un.*ut[ lu ..r.r.). in conformitate
cu pct. 9 din Regulamentul privind constituirea fondului de rezervd, al Consiliului raional
Cimigliagi utilizarea mijloacelor acestuia se propune spre examinare Ei decizia asupra
aloc6rii mijloacelor financiare Comisiei pentru problemele economico-financiire,
investifii, drept qi disciplinl qi in can/r avizului pozitiv aprobdrii de cdtre Consiliul
raional Cimislia.

b)In data de 10.06.202l,Societatea Vindtorilor qi Pescarilor din Republica Moldova(hl.
Cimiqlia), a depus demers de acordare a suportului financiar pentru organizarea qi
desfdqurarea ,,Competijiei sportive raionale de tragere la lintd din arm6 in memoriam
Bivol Iovu " care a fost desfdquratl la data de 12.06.2021 (Devizul de cheltuieli $i
Regulamentul cu privire la functionarea tirului de traseri al Socieririi Vinxtnrilnr cineButamenrul cu Prlvtre la luncftonarea titului de trageri al Societatii Vin5torilo. ri
Pescarilor din Moldova anexat la demers'|. in conformitate 

", 
p"f I Oin R"grtu-ffi

privind constituirea fondului de rezervd al Consiliului raional Cimiglia gi utilizarea
mijloacelor acestuia se propune spre examinare qi decizia asupra alocdrii mijloacelor
financiare Comisiei pentru problemele economico-financiare, investifii, drept qi disciplind
qi in cazul avizului pozitiv aprobdrii de cdtre Consiliul raional Cimislia. '

$ef, Serviciul Contabilitate Tatiana BULAT


