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proiect

DECIZIA Nr.6/3.1
din 21 mai202l

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

in temeiul prevederilor art.81 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra[ia publicl
local6, art.26 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finan{ele publice locale, art.l0, 118-12 din Codul
Administrativ nr.11612018, punctului 5 lit d) al Regulamentului privind constituirea gi utilizarea mijloacelor
Fondului de rezerv[ al Consiliului raional, aprobat prin Decizia nr.ll7 din 03 martie 2016, ludnd in
consideralie procesul verbal, nr.4 din l9 mai 2021 a Comisei pentru evaluarea acorddrii 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 punctul 5 lit d) al Regulamentului privind constituirea gi utilizarea

mijloacelor Fondului de rezervd al Consiliului raional dnei Filipciuc Iulia, n[scut5 la ,
domiciliat[ in , ajutor financiar pentru acoperirea pa(iald a cheltuielilor
legate de un tratament costisitor qi de lungd durati a feciorului Filipciuc Artiom ndscut la .

1.2.3.0 mii lei dnei Bilba Maria niscut[ \a  domiciliatd 
ajutor financiar pentru acoperirea parliall a cheltuielilor legate de un tratament costisitor gi de lungd
duratd.

1.3.5.0 mii lei dl. Pugneac Oleg ndscutla domiciliat in  ajutor financiar pentru
acoperirea parliall a cheltuielilor legate de reabilitarea casei de locuit, grav afectatd in urma
incendiului, care a avut loc pe data de 1 1.05.2021.

2. Direcfia GeneralS Finan(e (dna G. Colun) va efectua alocarea mijloacelor mentionate din Fondul de

rezewd al Consiliului Raional aprobat pentru anul,202l.
3. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat alactelor locale
4. Pregedintele raionului, dl turcanu Dinu, comisia consultativ[ de specialitate economie, buget qi finante

(pregedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentei decizii.

Pregedintele gedinfei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului
T.Platon - vicepregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - qef, Direc{ia Generall Finante
M.Bdtrincea - gef, Serviciul Juridic

Yizat

Elaborat:I.Grecu



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,rCu privire la alocarea mijloacelor financiare"

1. Denumirea autorului qi dupl caz, L participanfilor la elaborarea proiectului
Serviciul resurse umane

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

28.12.2006 privind administrafia publicd local6, art.26 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind
finantele publice locale, punctului 5 lit d) al Regulamentului privind constituirea gi utilizarea
mijloacelor Fondului de rezewd al Consiliului Raional, aprobat prin Decizianr.llT din 03 martie
2016,ludnd in consideralie procesul verbal, nr.5 din 17.11.2020 a Comisei pentru evaluarea
acorddrii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd a Consiliului Raional

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul decizii prevede acordarea ajutorului financiar uni

 pentru: acoperirea parfialS a cheltuielilor legate de un tratament costisitor qi de
lung6 durat[ a feciorului Filipciuc Artiom anul naqterii 

 ajutor financiar pentru acoperirea parliald a cheltuielilor legate de un
tratament costisitor qi de lungd durat6.

financiar pentru acoperirea pa\ialda cheltuielilor legate de reabilitarea casei de locuit,
grav afectatl in urma incendiului, care a avut loc pe data de 11.05.2021.

4, Fundamentarea economico financiartr
Pentru implementarea proiectului de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"

mijloacelor financiare vor fi alocate din Fondul de rezervl a Consiliului Raional aprobat pentru
anul202l.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazl in sistemul actelor normative qi nu necesitd

abrogarea/modificarea altor decizii .

6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
inbazacelor expuse Ei in conformitate cu art.32 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare" a fost
avizat de preqedintele raionului, vicepregedintele raionului (responsabil de domeniile buget qi

finante), vicepregedintele raionului (responsabil de domeniile asistenld sociald qi culturd),
Secretarul Consiliului Raional, Directia Generald Finante, Serviciul juridic.

7. Consultareaexpertizeijuridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cStre Serviciul juridic. Structura qi continutul
actului corespunde normelor de tehnic5 legislativd

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

(

Serviciul resurse umane Irina Grecu



PROCES - VERBAL nr. 4
din 19 mai202l

al qedinfei Comisiei pentru evaluarea necesit[1ii acord[rii ajutorului financiar din Fondul de Rezervd

al Consiliului Raional Orhei

Total membrii ai Comisiei - 14
Prezenfi la qedinfi - l0 membri
Absenfi - 4 membri ($arban Lilia, Svetlana Ulanova, Nelli Prutenco, Cravcenco Marina)

ORDINEA DE ZI:

Acordarea ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervtr al Consiliului Raional
Orhei, cu prezentarea dosarelor pentru 3 solicitan{i:

A luat cuv6nt:
Grecu Irina, secretarul comisiei a relatat: ,,La gedinta de azi sunt puse in discu(ie 3 dosare. Au fost

selectate cele mai dificile cazuri qi situa(ii in care se g[segte persoana sau familia, la fel, persoane

locuin[ele clrora au avut de suferit de pe urma incendiilor. Dosarele prezentate conlin acte confirmative,
examene medicale, anchete sociale gi certificate de la Direc[ia pentru Situalii Exceptionale. Familiile

nominalizate sunt in dificultate, fapt care confirm[ materialele prezentate din institu{iile competente.

Documentele examinate vor fi prezentate la gedinfa Consiliului Raional Orhei pentru acordarea

ajutorului financiar inbaza Regulamentului privind constituirea gi utilizarea mijloacelor Fondului de

Rezervi a Consiliului Raional Orhei aprobat prin Dec\zia nr.1l7 din 03 martie 2016 cu ulterioara

modificare prin Decizia nr.l/13 din 09 februarie 2018".

S-au examinat dosarele:

I.

1. Filipciuc Iulia
2. Bilba Maria
3. Pugneac Oleg

AU VOTAT:
Pentru -10 membri, Contra -0 membri,

Preqedintele Comisiei

Secretarul Comisiei

Raportor: Platon Tatiana, vicepreqedintele raionului
Dosarele selectate pentru examinare in cadrul Comisiei, confin toate actele confirmative care

argumenteazl necesitatea financiar[ qi particularit[1ile situafiei de impas in care se afl6 solicitantul.
Iulia Filipciuc, solicitl ajutor financiar pentru tratamentul qi reabilitarea fiului minor (a.n.2018),
Filipciuc Artiom diagnosticat cu amiotrofie spinal[. Copilul necesit[ un tratament terapeutic costisitor
pentru restabilirea qi stoparea degrad[rii funcfiilor locomotorii.
In cel de-al doilea caz, ajutorul financiar este solicitat pentru lichidarea consecinfelor incendiului la casa

de locuit care a suferit pagube considerabile. in ultimul caz solicitanta necesit[ tratament continuu in
ameliorarea diagnostic-uri lor degenerative.

S-A DECIS:
A acorda ajutor financiar unic persoanelor Ei familiilor care se afld in dificultate, care urmeazl in nominal
conform anexei f .in toate cazuri a fost evaluatd stare materialI a familiei, iar la luarea decizie s-a finut
cont de situafia financiar[. (#ry_c .'t \
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Dinu TURCANU

Irina GRECU
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Anexa nr. I
la procesul verbal nr. 4 din 19 mai 20Zl

Nr. Numele, prenumele Data nagterii Localitatea Cuantumul
ajutorului

financiar (lei)
1 Filipciuc Iulia

l 0000
2 Bilba Maria

3000
3 Oleg 5000

Ex: Gre.cu lrinu. aUfufi
Specialist principalY,




