Республика Молдова
Теленештский городской совет
Теленештского Района

Republica Moldova
Consiliul Orăşenesc Teleneşti
Raionul Teleneşti

MД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа, 8
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88
Факс: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com

MD 5801, or.Teleneşti, str.31August № 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com

PROIECT

DECIZIA № 1/5
din ___ ianuarie 2019
"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din fondul rezervă al primăriei şi rectificarea
bugetului oraşului pe anul 2019"
Examinînd materialele prezentate de contabilul şef al primăriei dna Tăietu Viorica privitor la
modificarea bugetului şi alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a primăriei, ţinând cont
de avizul comisiei de specialitate pentru economie, buget - finanţe şi administrarea domeniului public, a
Consiliului orăşenesc din ___ ianuarie 2019, în temeiul art. 18 (2), 26 (2) lit c) al Legii nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale, art. 21din Legea privind sistemul unitar de salarizare în
sectorul bugetar nr 270 din 23.11.2018, Consiliul orăşenesc Teleneşti
DECIDE:
1. Se alocă din fondul de rezervă a primăriei ajutor material unic în sumă de 14 000.00 lei după cum
urmează:
 Se acordă ajutor material unic cet.Eșanu Ioana în legătură cu starea grea materială – 3000,0 lei;
 Se acordă ajutor material unic cet. Pasat Ludmila în legătură cu starea grea materială -2000,0 lei
 Pentru participanții la luptele din Afganistan 16 persoane x 500,00 – 8000,0 lei (lista se anexeaxă)
 Participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl 2 persoane x 500.0 lei -1000,00 lei
(lista se anexeaxă)
2. Se acordă viceprimarului orașului, dlui Victor Bogdan, cu prilejul jubileului de 60 ani și sărbătorii
„Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”, un premiu în mărime de
un salariu de bază, din fondul de salarizare.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei de finanţe şi buget a
Consiliului orăşenesc Teleneşti.
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