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DECIZIE пr.3-2
din 09.07.2019
Cu privire la alocarea mijloacelor
din Fondul de rеzеrчб
in temeiul art.43, art.46 al Legii Republicii Moldova пr.43б-ХVI din
28.|2.2006 privind administra|ia public5 lосаlб 9i сопfоrm Regulamentului privind
privind fоrmаrеа 9i utilizarea Fondului de rеzеrчй al administra{iei publice locale,
privire la
aprobat рriп Decizia Consiliuluiraional ýoldanegtinr, 5-18 din 06.|2.201'8 cu
DECIDE:
rаiопаl
арrоЬа.еч bugetului rаiопаl ре anul 20l9, Consiliul

l.

Se арrоЬё Dispozilia Pre;edintelui raionului:

пr. з7 din 08.04.2Oig cu privire la аlосаrеа mijloacelor din Fondul de rеzеrvй privind
la
аlосаrеа а 20,0 mii lei pentru achitarea contribuliei la рrосurаrеа combustibilului folosit
lчсrбritе de lichidare а consecintelor ploilor аЬчпdепtе in oragul ýoldёnegti.
II. Se аlосl б5,0 mii lei, inclusiv:
а.) consiliului raional 3,0 mii lei репtru асоrdаrеа ajutorului material unic d-nei
oleinic Liliana din satul ýestaci pentru ameliorarea situaliei materiale.
ь.) consiliului raional 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic d-nei
Ghensari victoria din oragul ýoldйnegti репtru tratamentul medical al fiului
Тчdоr.

c.)consiliului raional 5,0 mii lei pentru асоrdаrеа ajutorului material unic d-nei

medical,
ýmigon Ludmila din satul ýipca pentru tratament
material unic d-lui
ajutorului
d.)consi-liului raional 3,0 mii lei репtrч acordarea
Griniuc vladimir din оrаgul ýoldйneqti pentru tratament medical.
e.)consiliului raional 3,0 mii lei pentru асоrdаrеа ajutorului material unic d-lui
colesnic petru din satul oliýcani pentru tratament medical.
f. )consiliului raional 3,0 mii lei pentru асоrdаrеа ajutorului material unic d-lui
сhirlч Grigоrе din satul chipeýca pentru tratament medical,
g.)consiliului iaional 5,0 mii lei pentru асоrdаrеа ajutorului material uпiс d-nei
untila Еlепа din oragul ýoldlnegti репtru tratamentul medical al fiului

Nicolae.
h.)consiliului rаiопаl 5,0 mii lei pentru асоrdаrеа ajutorului material uпiс d-nei
vieru corina din satul cobilea pentru tratamentul medical al fiicei veronica.
i. )consiliului raional 4,0 mii lei репtru асоrdаrеа ajutorului material uпiс d-lui
Lachi Vasile din satul ýestaci pentru соmрепSаrеа pa(ialб а pagubelor din

urmа inundaliei.
j. )consiliului raional 4,0 mii lei pentru асоrdаrеа ajutorului material unic d-nei
Bandurca Elizaveta din satul cugmirca репtrч tratamentul medical al fiicei
Laura.

k.)Consiliului raional l0,0 mii lei репtru асоrdаrеа ajutorului material unic d-lui
Cojocaru Andrei din satul Mihuleni pentru tratamentul medical al so{iei Ina.
l. )Consiliului rаiопаl 4,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material чпiс d-nei

III.

Iv.

Argat Tatiana din satul Сurаturа pentru tratament medical.
m. )Consiliului rаiопаl 4,0 mii lei pentru асогdаrеа ajutorului material unic d-nei
Moisei Valentina din satul Salcia pentru tratamentul medical al fiicei Апdrееа.
n.)Consiliului rаiопаl 3,0 mii lei pentru асогdаrеа ajutorului material unic d-nei
Belibov Tatiana din satul Rece;ti pentru tratamentul medical al fiicei Маriа.
o.)Consiliului rаiопаl 5,0 mii lei pentru асоrdаrеа ajutorului material unic d-nei
Crasnou{caia Liudmila din оrа;ul ýoldlnegti репtrч tratament medical.
Direc{ia Fiпап!е va aloca mijloacele specificate la pp.l -2 ale prezentei Decizii
din contul Fondului de rеzеrчi.
Дsigurаrеа executйrii prezentei Decizii se atribuie Pre9edintelui raionului.
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Dj.Todua

L.Vidragco

la decizia пr.3-2 din 09.07.20l9

1. Dепumirеа autorului

gi,

Noti informativi
Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul

de rеzеrчй

dчрй слz,а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului

Preqedintele raionului, Direc!ia Fiпап!е
2. Conditiile се ач impus еlаЬоrаrеа рrоiесtului de act поrmаtiч si

finalititile urmiritе

Сеrеrilе de ajutor material unic а чпоr реrsоапе vulnerabile din rаiоп, impun alocarea de
mijloace suplimentare репtru rеаlizагеа lоr. Astfel, in conformitate cu prevederile art.43(2),
art.46 ale Legii пг.43б1200б privind administralia publicй lосаlй 9i art.27 al Legii
пr.З971200З privind finan{ele publice locale 9i conform Regulamentului privind privind
fоrmаrеа qi utilizarea Fondului de rеzеrчё al administra{iei publice locale, aprobat рriп
Decizia Consiliului rаiопаl ýoldine;ti пr.5-18 din 06.12,2018 cu рriчirе la арrоЬаrеа
bugetului raional ре anul 20l9 este песеsаг de modificat bugetul rаiопаl la cheltuieli in suma
de б5,0 mii lei. In urmа adoptйrii prezentei Decizii ;i ореrаrеа modificёrilor de rigoare in
sistemul iпГоrmаliопа|, solicitan{ii чоr putea beneficia de sumele alocate.
3. Dеsсriеrеа gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе ач са scop аrmопizаrеа
lesislatiei nationale сч lesislatia uniunii Еurорепе
Prezentul act пu аrе са scop armonizarea legislatiei na{ionale cu legisla{ia Uniunii Ечrорепе
4. principalele prevederi ale proiectului si evidentierea еlеmепtеlоr noi
Conform prevederilor art.27 al Legii пr.З971200З privind finanlele publice locale in acest caz
este песеsаr de modificat bugetului raional la раrtеа de cheltuieli cu suma solicitatё.
5. Fчпdаmепtаrеа economico-fi папсiаri
Solicitanlii чоr putea beneficia de sumele alocate in sumй totalё de б5,0 mii lei.
б. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se iпсоrроrеаzё in sistemul actelor normative 9i nu va necesita modificarea аltоr
acte.
7. Avizarea ýi consultarea рчЬliсй а

proiectului
Сопfогm art.32 din Legea пr.l00/20l7 cu privire la actele normative, proiectul Deciziei а
fost avizat de сйtrе Direc!ia Fiпап!е, specialistul principal in рrоЬlеmе juridice, secretarul
Consiliului raional. iп scopul rеsресtёrii prevederilor Legii пr,2З9120|3 privind trапsраrепtа
procesului decizional, proiectul dat este plasat ре pagina web oficialё а Consiliului raional
www.soldanesti.md, la directoriul TransparenJa decizionalй, sec(iunea Consult5ri publice ale
proiectelor.
In temeiul аrt.З7 din Legea пr.l00/20l7 cu рriчirе la actele normative, proiectul а fost expus
expertizeijuridice de сЁtrе specialistuI principal in рrоЬlеmе juridice, Aparatul preqedintelui.
Proiectul deciziei este in сопсоrdап!й cu Legea пr.4Зб12006 privind administralia publicй
lосаlё, Legea пr.З9712003 privind finanlele publice locale 9i Legea fiпап!еlоr publice Ei
responsabilitatii Ьugеtаr -fiscale пr.l8l/20l4. Struсturа gi con{inutul actului соrеsрuпd
поrmеlоr de tehnicй legislativй.
11. Constatйrile altor expertize
Proiectul deciziei este prezentat comisiei consultative de specialitate репtru avizare 9i este
propus Consiliului rаiопаl pentru examinare qi арrоЬаrе.

ýeful Direc{iei Fiпап{е

Iurii PRISACARI

