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DECIZIANT.8/3
din l2 octombrie 2020

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

in temeiul prevederilor art.8lal Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd
local6, art.26 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale, art.10, 118-126 Codul
Administrativ nr.l1612018, punctului 5lit d) qi 0 al Regulamentului privind constituirea qi utilizarea
mijloacelor Fondului de rezewd al Consiliului raional, aprobat prin Decizta nr.l17 din 03 martie 2076,
luAnd in consideralie procesul verbal, nr.4 din 09 octombrte 2020 a Comisei pentru evaluarea acordarii
ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a Consiliului Raional, Consiliul Raional,

DECIDE:

1. Se alocd
1.1. 10.0 mii lei, prin derogare de la art.5 (d) al Regulamentului privind constituirea qi utihzarea

mijloacelor Fondului de rezervS a Consiliului raional Orhei, dnei Leonte Elena, ndscutd la
, tutore asupra nepotului Jugui Bogdan ndscut \a

 care in urma unui accident rutier a suferit o interven{ie chirurgicala la ambele
picioare, la moment este lintuit la pat gi are nevoie de ajutor financiar pentru acoperirea parfiala a

cheltuielilor legate de intrelinerea unui tratament costisitor postoperatoriu.
1.2.5.0 mii lei dlui Ostapciuc Dumitru, nf,scutdla  ajutor

financiar pentru acoperirea parliald a cheltuitelor legate de reparalia casei de locuit, care a fost
deteriorata in urma incendiului care a avut loc pe data de 29.09.2020.

1.3. 5.0 mii lei dnei Popova Elena, ndscutf, \a
ajutor financiar pentru acoperirea parfiala a cheltuitelor legate de reparalia casei de locuit, care a

fost deterioratd in urma incendiului care a avut loc pe data de 25.08.2020.
1.4. 15.0 mii lei dnei $chiopu Elizaveta, ndscutd la  ajutor

financiar in legdturd cu faptul cd pe data de 19. 11.201,9 a n[scut triple{i.
2. Direclia Generald Finanle (dna G. Colun) va efectua alocarea mijloacelor menlionate din Fondul de

rezervd al Consiliului Raional aprobat pentru anul2020.
3. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei

in termen de 30 zile de la comunicare in condiliile coduluri administratir,.
4. Preriedintele raionului, dl furcanu Dinu, comisia r.:onsultativ[ de specialitate economie, bugct ;i

finanle (pregedinte dr-ra N.Parutenco) vor asigura controlul execut6rii prezentei Decizii.
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