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D E C I Z I E   nr. 8-2 

 

                                                                                din 7 decembrie 2017 
 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor 

 din Soldul disponibil 

              În temeiul art.43 al.(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală şi conform art.27 al Legii Republicii Moldova 

nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul raional 

Şoldăneşti DECIDE: 

I. De alocat 202,6 mii lei, inclusiv: 

1) 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic beneficiarilor Azilului 

de bătrîni din or. Şoldăneşti cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  

2) 8,6 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic, a cîte 100 lei fiecăruia, 

pensionarilor Inspectoratului de Poliţie Şoldăneşti în legătură cu aniversarea 

a XXVII-a de la crearea Poliţiei Naţionale. 

3) 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-lui Gheorghe 

Cernalevschi din satul Şestaci pentru compensarea parţială a costului unui 

scaun cu rotile electric. 

4) 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-lui Jieri Anatolii din 

satul Vadul-Raşcov pentru tratamentul medical costisitor al feciorului Ivan. 

5) 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-lui Ţurcan Oleg din 

oraşul Şoldăneşti pentru tratament medical. 

6) 90,0 mii lei IP Gimnaziul Poiana pentru procurarea cărbunelui. 

7) 71,0 mii lei IP Gimnaziul Sămăşcani, inclusiv 26,0 mii lei pentru procurarea 

unei pompe de apă şi a pieselor pentru reparaţia pompei defectate şi 45,0 mii 

lei pentru achitarea gazelor, folosite la încălzire. 

8) 18,0 mii lei Direcţiei învăţămînt pentru gazificarea bucătăriei Şcolii primare-

grădiniţă Şipca.   

2. Direcţia finanţe va aloca mijloacele specificate la p.1 alineatele 1)-5) ale prezentei 

Decizii în sumă de 23,6 mii lei din contul soldului disponibil al bugetului raional iar 

cele de la alineatele 6)-8) în sumă de 179,0 mii lei din soldul disponibil al 

instituţiilor de învăţămînt a componentei şcolare. 

 

              II. Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la p.I ale prezentei Decizii din 

contul soldului disponibil al instituţiilor de învăţămînt. 

III.  Asigurarea executării prezentei Decizii se asumă   Preşedintelui raionului. 

Secretarul   

Consiliului raional                                                                        L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                      V.Coreţchi 
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