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DECIZIANT.S/ 4, &
din l0 septembrie 2021

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

in temeiul prevederilor art.81al Legii nr.436-XVI din 28.I2.2}O6privind administralia public5
locald, art'26 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanfele publice iocale, art.10, ln-i26Codu1
Administrativ nr'l1612018, punctului 5 lit d) qi f) al Regulameniului privind constituirea qi utilizarea
mijloacelor Fondului de rezervl al Consiliului raional, aprobat prin Decizia nr.Il7 din 03 martie 2016,
ludnd in consideralie procesul verbal, nr.6 din 06 septembrile2O2l a Comisei pentru evaluarea acord5rii
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 utilizarea

mijloacelor Fondului de rezervd, a Consiliului raional Orhei, dnei Leonte Elena, ndscutl la
, domiciliatd in , tutore asupra nepotului fugui Bogdan niscut la 

domiciliat in  care in urma unui accident rutier a suferit mai multe intervenlii chirurgicale,
la moment este fintuit la pat gi are nevoie de ajutor financiar pentru u.op.iir"u pa4ialA a
cheltuielilor legate de intretinerea unui tratament costisitor postoperatoriu.

1.2' 10.0 mii lei, prin derogare de laart.5 (d) al Regulamentului privind constituirea gi tltilizarea
mijloacelor Fondului de rezervd, a Consiliului raional Orhei, dnei Buracovschi Ala, n6scut6 la

 domiciliatd in , ajutor financiar pentru acoperirea
parliald a cheltuielilor legate de un tratament costisitor de lungd durat6.

1.3. 5.0 mii lei dnei Pantea Maria, ndscutl la  domiciliatd in  ajutor financiar
pentru acoperirea parliald, a cheltuitelor legate de procurarea medicamentelor feciorului pantea
Daniel a.n. pentru tratament postoperatoriu dupd un accident rutier.

1.4.5.0 mii lei dnei Sdndu!6 Maria, n[scut6 la  domiciliat in  ajutor financiar
pentru acoperirea pa$ial6 a cheltuitelor legate de reparatia casei pdrinteqti unde locuia cu familia,
ce a fost grav avariatd in urma incendiului care a avut loc pe data de 01.08.2021.

2. Direclia General6 Finan{e (dna G. Colun) va efectua alocarea mijloacelor men}ionate din Fondul de
rezervd al Consiliului Raional aprobat pentru arn;/.2020.

3. PtezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judec6toria Orhei
in termen de 30 zile de la comunicare in condiliile codului administrativ.

4. Pregedintele ui, dl furcanu Dinu, comisia consultativr de specialitate economie, buget qi
finanfe dna N.Parutenco) vor asigura controlul executdrii prezentei Decizii.

Pregedintele

Secretarul Consi Raional

proiect

Coordonat:

Yizat:
€nn

Jurcanu-pregedintele raionului
- vicepregedintele raionului

'. Platon- vicepregedintele raionului

S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
p.Colun - qef DirecJia Generald Finanfe
M.Bltrincea - gef Serviciul Juridic

Elaborat I.Grecu

Serghei Caraman



NOT;,INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"

1. Denumirea autorului qi dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiecturui
Serviciul resurse umane

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalittr{ile urmtrrite
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul prevederilor art.81al Legii nr.436-XVI din

28.12.2006 privind administraJia public[ locald, art.26 d, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind
finanlele publice locale, punctului 5 lit d) al Regulamentului privind constituirea gi utilizarea
mijloacelor Fondului de rezervtr al Consiliului Raional, aprobat prin Decizia w.ll7 din 03 martie
2016, luend in consideralie procesul verbal, nr.6 din 06.09.2021 a comisei pentru evaluarea
acorddrii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a Consiliului Raional

3, Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul decizii prevede acordarea ajutorului financiar unic pentru acoperirea parfiald a

cheltuielilor legate de
> tratament costisitor qi de lungd duratd
F reabilitarea casei de locuit, grav afectatd in urma incendiului
> tratament costisitor qi de lungd duratd a copiilor
4. Fundamentareaeconomicofinanciari

Pentru implementarea proiectului de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"
mijloacelor financiare vor fi alocate din Fondul d,e rezewd a Consiliului Raional aprobat pentru
alul2021 .

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative Ei nu necesiti

abrogarea,/modifi carea al tor decizii .

^ 6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
In baza celor expuse Ei in conformitate q art.32 din Legea nr.100 din 22 decembri e 2017 ct

privire la actele normative proiectul deciziei"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare" a fost
avizat de pre$edintele raionului, vicepregedintele raionului (responsabil de domeniile buget gi
finanle), vicepreEedintele raionului (responsabil de domeniile asistenfd sociald qi culturd),
Secretarul Consiliului Raional, Direclia Generald Finanfe, Serviciul juridic.

7. Consultareaexpertizeijuridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul juridic. Structura qi conlinutul
actului corespunde normelor de tehnicd legislativ6

Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul gedinJei Consiliului raional.

Serviciul resurse unane Irina Grecu
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