REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONTAL CIMT$LIA

DE

din

CTZIE

12 nrai 2017

nr.02109

Cu privire Ia alocarea mijloacelor
financiare din fondul de rezervi al

Consiliului raional
In confbnnitate cu art.4(2), art.12(2) din Legea nr.435-XVI din 2g. 12.2006 privind
descentralizarea administrativd, art.43 din Legea nr.436-XVI din 2g.12.2006 privind
administraJia publicd locald, art.37 din Legea ni tsl din 27.07.2014 finan{elor
publice gi
responsabilitalii bugetar-fiscale, pct.5 din Regulamentul privind constituirea fondului
de
rezewd al Consiliului raional Cirniglia gi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin
decizia
nr.09l13 din 18.12.2015, Consiliul raional Cimislia

DECIbE:
1. A aproba distribuirea surselor Fondului de rezervtr alocate prin dispo zi[iile
preqedintelui:

-

nr.43-d din23 aprilie 2017 cuprivire la acordarea ajutorului financiar dlui Cirlan
Gheorghe qi dlui Lesnicov Nicolae, in sumd a cite 5,0 mii lei, pentru partcipare la
cantonamentul de pregdtire fizicd speciald cdtre Turneul Internafional din mun.Chiqin[u
la data de 23-03.2017 - 06.04.20t7;
nr. 4lt -d din 25 aprilie 20ll cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru
lichidarea consecinlelor calamiffililor naturale gi ale avariilor, in sumd de 100,0 mii lei,
ffrijloacele procurate din sumele respective sd fle luate la evidenfa contabil6 a
Consiliului raional;
nr.50-d din 02 mai 2017, cu privire la acordarea ajutorului material dnei Postolache
Tamara, in sum6 de 3,0 mii lei, artist emerit al raionului,

2. A distribui rnijloace financiare din Fondul de rezervi:
dlui Popescu Mihail - 20,0 mii lei in legdturd cu intervenfia chirurgicall (acoperirea
parf i al6 a che ltuie I i I or suportate pentru pr otezar ea p icoru lui) ;
dlui Ion Codreanu -20,0 mii lei in legdturd cu intervenfia chirurgicalala inimd;
Secfiei culturd, tineret qi sport - 15,0 mii lei pentru premierea participanfilor la
concursul raional "Cimqhooting".
3. Adrninistratorul de buget va ef'ectua modificari in bugetul raional conform prevederilor
prezentei decizii.

4' Contabilul-qef al aparatului pregedintelui va efectua plata
in conformitate cu legisla{ia
in vigoare.

S'Prezenta decizie,sl.aduce Ia cunoqtinfd publicd prin
publicare pe pagina oficial6 a

consiliului raional cimi;ria www.iaioncimisria.md.'
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