
DECIZIA Nr.3/3.1
din 10 iunie20202

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

in temeiul prevederilor art.81al Legii nr.436-XVI din 28. 12.2l06privind administrafia publica
locala, art.26 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finan{ele publicl locale, punctului 5 lit d) al
Regulamentului privind constituirea gi utilizarea mijloacelor Fondutui ae rezewdal Consiliului Raional,
aprobat prin Decizianr.llT din 03 martie 2ol6,luAnd in consideralie procesul verbal, nr.2 din 02 iunie
2020 a Comisei pentru evaluarea acordirii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a Consiliului
Raional, Consiliul Raional.
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Radu Bugild

Serghei Caraman

DECIDE:

1. Se alocd
1'1' 3.0 mii lei dnei Caluq Ana, ndscut la , ajutor financiar

pentru acoperirea parlial[ a cheltuitelor legate de reparafia casei de locuit, care a fost
deterioratf, in urma unui incendiu care a avut loc pe data de 19.10 2019.

1.2' 5.0 mii lei dlui Zgardan Victor, ndscurt \a  ajutor financiar
pentru acoperirea parliald a cheltuitelor legate de reparafia casei de locuit, care a fost
deterioratd in urma unui incendiu care a avut loc pe data de'24.03.2020

1.3.5'0 mii lei dnei Pinzari Marina, ndscutd la , ajutor
financiar in legdturd cu situalia financiarr precard Ei acoperire a pa\iald,a cheltuielitor tegate
de necesitatea efectudrii intervenliei chirurgicale fiicei piizari Dumitrila, n[scuti la

1.4. 5.0 mii lei dl Ghilescu Eduard, ndscut la  ajutor financiar
pentru acoperirea parliala a cheltuielilor legate de necesitatea eltctuarii unei interven{ii
chirurgicale de protezare a f'emurului la piciorul drept.

2' Direclia Generald Finanle (dna G. Colun) va efectua alocarea mijloacelor melJionate din Fondul de
rezervd. al Consiliului Raional aprobat pentru anul2020.

3. Prezentadecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei
in termen de 30 de zile de la comunicare in condiliile codului administrativ

4. Pregedintele raionului, dl furcanu Dinu, comisia consultativd de specialitate economie, buget qi
finanle (preqedinte dna vor asigura controlul executdrii prezentei Decizii

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului




