
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 05/07

din 28 septembrie 2021

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervl
al consiliului raional

in conformitate cu:
- arl. 4 alin. (2), ul. 12 alin. (2) din Legea nr. 43512006 privind descentaluzarea
adminisfativ[;
- art. 37 din Legea nr. 18 Ll20l4 finanlelor publice qi responsabilitfiii bugetar-fiscale;
- art. 43 alin. (l) lit. bl) din Legea rtr. 43612006 privind administralia publicd local[;
- art. 19 din Legea ru',39712003 privind finanfele publice locale;
- Regulamentul privind constituirea fondului de rezervd, al Consiliului raional Cimiglia gi

utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia consiliului raional nr. 06/06 din
10.12.2020, Anexa nr.15, Consiliul Raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se aloc5 surse financiare din Fondul de rezerv[ al Consiliului Raional Cimiqlia dupa
cum urmeaz6:
a) 160,0 mii lei, destinate pentru lichidarea consecin{elor incendiului devastator din

data de 09.04.2A21, in conformitate cu propunerile Comisiei pentru Situalii
Exceplionale a raionului Cimiqlia, aprobate prin decizia nr. 02 din 16 aprilie 2021

proprietarilor imobilelor :

o 25,0 mii lei, , proprietar al bunului
imobil cu n-r. cadash'al situat in or. Cimiqlia, 

o 25,0 mii lei,  proprietar al bunului
imobil cu nr. cadastral  situat in or. Cimiqlia, 

r 50,0 mii lei,  proprietar al bunului
imobil cu 1u'. cadastral , situat in or. Cimiglia, 

o 50,0 mii lei,  proprietar al bunului
imobil cu nt'. cadastral situatin or. Cimiglia, 

o 10,0 mii lei,  proprietar al bunului
imobil cu ff. cadastral  situatin or. CimiElia, 

b) Dlui , domiciliat in or. CimiElia, 
, se acordi ajutor material in sum[ de 3r0 mii lei pentru compensarea

cheltuielilor costisitoare de procurare a medicamentelor, fiind incadrat in 



c)

d)

s)

i)

i)

Dlui , domiciliat in or. Cimiqlia, 

se acordi ajutor material in sumd de 3r0 mii lei pentru compensarea cheltuielilor

costisitoare de intre{inere qi procurare a medicamentelor, fiind incadrat in 

Societalii VAn[torilor gi Pescarilor din Republica Moldova, se alocl 7,0 mii lei,

suslinere financiarl pentru,,Competifia sportiv[ raionali de tragere la lint6 din arml
in memoriam ".

e) Dnei , se alocd 3,0 mii lei, pentru

compenszuea cheltuielilor costisitoare de intrelinere gi pentru procuralea

medicamentelor, 

Dnei , se alocl 3r0 mii lei, pentru compensarea

cheltuielilor costisitoare de intrelinere gi pentru procurarea medicamentelor.

Dlui , se aloci 5,0 mii lei, pentru

compensarea cheltuielilor costisitoare de intrelinere gi pentru procura.rea

medicamentelor.

h) Dlui 8, se aloc[ 3,0 mii lei, penffu

compensarea cheltuielilor costisitoare de intrefinere qi penfiu procurarea

medicamentelor.

Dnei  , se aloc6 30,0 mii lei, in leglturd cu

i a raionului Cimiglia, in Parlamentul

Republicii Moldova, l Declaraliei de Independen{[ a Republicii

Moldovq cet[fean de onoare a raionului Cimiglia, 

30,0 mii lei, destinate pentru lichidarea consecinfelor ploilor abundente din 15 iunie

2021 in conformitate cu propunerile Comisiei pentu Situalii Excep{ionale a

raionului Cimiqlia, aprobate prin decizia nr. 314 din22iwie202llocalitIlilor dupi
cum urmeaz[ :

1010 mii lei, comunei Lipoveni pentru curdlarea podului din satul Lipoveni;

10,0 mii lei, comunei Albina penffu cur[farea canalelor de scurgere qi

redireclionarea apelor pe drumurile cenftale din satul Mereni gi satul Fetila ;

10,0 mii lei, satului Gura Galbenei pentru s[parea canalului de scurgere a apelor

pluviale de pe st. $ciusev.

Dlui  se alocd 3,0 mii lei, ajutor financiar
penffu acoperilea cheltuielilor suportate in urma 

Dnei , se alocd 3,0 mii lei, pentru procurarea

lemnelor de foc , pentru perioada rece a anului.

a

a

k)

1)



m) Dnei , se aloc[ 3,0 mii lei, pentru

compensarea cheltuielilor costisitoare de intrefinere gi penhu procurarea

medicamentelor, 

n) Dnei , se alocd 3,0 mii lei, pentru compensarea

cheltuielilor de procura.re a medicamentelor.

o) Dnei , se aloc[ 5,0 mii lei, pentm compensarea

cheltuielilor costisitoare de inffelinere qi pentru procurarea medicamentelor.

2. Serviciul Contabilitate, va inkoduce modificirile in bugetul raional, conform
prevederilor prezentei decizii gi va efectuaplata ajutoarelor materiale.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie preqedintelui raionului.
4, Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la cunoqtinJ[:

- Direcfiei Finanfe Cimiqlia;
- Serviciului Contabilitate;
- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia wrvrLraionriinrislia.rnd.

Preqedintele qedi Dumitru Dvorniciuc

Contrasemnea
Secretarul consili' Gheorghe Netedu




