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DECIZIANT.5/4.2
din 03 septembrie 2020

in temeiul prevederilor art.Slal Legii nr.436-XVI din 28. l2.2oo6privind administralia publicd
loca16, 

?rt'26 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale, art.10, llg-l26CodulAdministrativ nr.11612018, punctului 5_.lit d) al Regulamentului privind constituirea gi utilizareamijloacelor Fondului de rezervd, al Consiliului raional,-aprobat prin liecizi a w.l17 din 03 martie 2016,luand in consideralie procesul verbal, nr.3 din 26 august 2020 a comisei pentru evaluarea acord'riiajutorului financiar din Fondul de Rezervr a Consiliului Raional, Consiliul Raional,

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

Preqedintele gedin{ei

Secretarul Consiliului Raional

DECIDE:
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. Se aloc6
1'l' l0'0 mii lei, prin derogare de la art.5 (d) al Regulamentului privind constituirea gi utilizarea

mijloacelor Fondului de rezervd, a Consiliului raional orhei, il cgrajdian Andrei, ndscut lall'12'1993, domiciliat in s' Jeloboc, cu grad sever de d.ezabilitate, 
"i"Lste lintuit lapat,ajutor

financiar pentru acoperirea parliald a cheltuielilor legate de intrefinerea unui tratament costisitor
_ _ qostoperatoriu qi necesitatea efectulrii unei noi intervenlii chirurgicale.
l '2' 5 '0 mii lei dnei Josanu Maria, ndscutd la 23.07 .1954, domiciliat in mun.Orhei, str. BraEoveanu Iajutor financiar pentru acoperirea parliald a cheltuitelor legate de reparatia casei de locuit, care afost deterioratd in urma incendiului care a avut loc pe data de 25.04.2020.
1'3' 5'0 mii lei dl Rotaru Ion, ndscut \a07.04.1985, domiciliat in s. MdlSeqti, ajutor financiar pentru

acoperirea parliald a cheltuielilor legate de tratamentul medical permaneni, al feciorului Rotaru
Cosmin, anul naqterii 2018, cu dizabilitate accentuat[ gi necesiiatea efectudrii unei intervenlii
chirurgicale.

Directia Generald Finanle (dna G' Colun) va efectua alocarea mijloacelor menlionate din Fondul de
rezervd al Consiliului Raional aprobat pentru anul2O2O.
Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale
Pregedintele raionului, dl turcanu Dinu, comisia consultativi de specialitate economie, buget gi
finanfe (preqedinte dna N.Paruter.rco) vor asigura controlul executdrii prezentei Decizii.

Evgheni Pisov

Serghei Caraman


