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D E C I Z I E   nr. 4-3 

 

                                                                                         din 27 septembrie 2018 

Cu privire la  alocarea mijloacelor 

  din Fondul de rezervă 

 

              În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1), art.46 al Legii 

Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală şi conform Regulamentului privind privind formarea şi utilizarea 

Fondului de rezervă al administraţiei publice locale, aprobat conform p.I.9. al 

Deciziei Consiliului raional Şoldăneşti nr.8-12 din 07.12.2017 „Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pe anul 2018”, Consiliul raional  DECIDE: 

 

1. De alocat 59,0 mii lei, inclusiv: 

a) Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Ghensari Victoria din orașul Șoldănești pentru tratamentul 

medical costisitor al feciorului Tudor. 

b) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Cernei Sorina din orașul Șoldănești pentru achitarea 

contractului de studii. 

c) Consiliului raional 5,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Leșanu Nadejda din orașul Șoldănești pentru achitarea 

contractului la studii a feciorului Dumitru. 

d) Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Iftodii Nina din orașul Șoldănești pentru compensarea 

parțială a cheltuielilor de înmormîntare a feciorului, decedat în 

Ukraina. 

e) Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Sanalati Tatiana din satul Salcia pentru tratament medical. 

f) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-lui Pascari Gheorghe din satul Dobrușa pentru compensarea 

parțială a cheltuielilor de înmormîntare a feciorului, ucis de fulger. 

g) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Păru Agrepina  din satul Cot pentru procurarea lemnelor 

de foc. 

 
 



h) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Guma Tamara din satul Găuzeni pentru tratamentul 

medical costisitor al feciorului. 

i) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-lui Fratea Andrei din satul Șipca pentru tratament medical. 

j) Consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Garbur Larisa din satul Răspopeni pentru tratament 

medical. 

k) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-lui Cebotari Petru din satul Dobrușa pentru tratament medical. 

l) Consiliului raional 1,5 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-lui Bulat Igori din orașul Șoldănești pentru tratament medical. 

m) Consiliului raional 2,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Svecla Tamara din satul Cușmirca pentru tratament 

medical. 

n) Consiliului raional 1,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Prodan Valentina din satul Climăuții de Jos pentru 

tratament medical. 

o) Consiliului raional 3,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Gîrlea Maria din satul Răspopeni pentru tratament 

medical. 

p) Consiliului raional 1,5 mii lei pentru acordarea ajutorului material 

unic d-nei Diacova Ana din orașul Șoldănești pentru tratament 

medical. 

q) Consiliului raional 17,0 mii lei pentru achitarea ajutoarelor materiale 

unice (indemnizațiilor) tinerilor specialiști conform Deciziei CR 

nr.6-10 din 27.11.2008. 

II.. Direcţia Finanţe va aloca mijloacele specificate la p.1 al prezentei Decizii din 

contul Fondului de rezervă. 

III. Asigurarea  executării prezentei decizii se asumă preşedintelui raionului, dnei 

S.Rotundu 

 

 

Secretarul 

Consiliului raional                                                                 L. Vidraşco                    

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                         V.Coreţchi 

 


