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 DECIZIA № 2/3                                                                                                                           

din    martie 2019 proiect 

 

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din fondul disponibil al primăriei de 

 la sfîrşitul anului 2018 şi rectificarea 

 bugetului pe anul 2019" 

 

Examinînd materialele prezentate de contabilul şef al primăriei dna Tăietu Viorica privitor la 

modificările bugetului şi alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil şi din fondul de rezervă a  

primăriei, ţinând cont de avizul Comisiei pentru finanţe-buget şi administrarea domeniului public, a 

Consiliului orăşenesc din  martie 2019, în temeiul art. 18 (2), 26 (2) lit c)  al Legii nr.397-XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc Teleneşti  

 

DECIDE: 

 

1. Se alocă din fondul disponibil al Primăriei  de la sfîrşitul anului 2018 suma de _____mii lei după 

cum urmează:. 

- Pentru întreţinerea a 5,5 unităţi în statele personalului 475.0 mii lei: inclusiv salariul 372,5 mii lei, 

fondul asigurări sociale 85,7mii lei, medicina asigurată 16,8  mii lei. 

- Pentru organizarea unei mese de binefacere veteranilor celui de-al II razboi mondial  şi văduvelor 

de război, organizarea unei mese  în legătură cu sărbătorile primăverii şi pachetelor alimentare 

familiilor social vulnerabile suma de – 40,0 mii lei; 

- Pentru  supravegherea şi verificarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor 30,6 mii lei ( salariul 24,0 

mii lei, fondul asigurări sociale 5,5 mii lei, medicina asigurată 1,1  mii lei)  

 Pentru petrecere bilunarului şi extinderea iluminării stradale   - 200,0 mii lei; 

 Penru susţinerea veteranilor (clubului de veterani)  - 3,0 mii lei; 

 Pentru organizarea sărbatorilor de Paşti  se alocă pentru invaliziii din or.Teleneşti  - 5,5 mii lei; 

 Pentru organizarea sărbatorilor de Paşti  se alocă pentru invaliziii nevăzători din or.Teleneşti  - 

2,5 mii lei; 

 Pentru participarea  sportivilor la competiţiile organizate sub egida Primăriei  or.Teleneşti 

 (minifotbal, fotbal, volei, baschet) şi alte activităţi sportive raionale şi republicane pe parcursul 

anului 2019 -  100,0 mii lei  

 Pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor (Hramul oraşului, Ziua Independenţii, Limba 

Noastră, 1 iunie, 9 mai, Anul Nou, Ziua Vinului, 8 Martie şi altele)-150,0 mii lei 

 Contribuţia administraţiei publice locale 80% la implimentarea proectelor şi proectelor tehnice  a      

terenurile de joacă 150,0   mii lei;  

 Pentru plombarea, asfaltarea străzilor şi construcţia unui drum in variantă albă din or.Teleneşti –

600,0 mii lei. 

 Alocaţia pentru cotezaţia de membru al CALM - 5,0 mii lei. 

2. Se alocă  din fondul de rezervă a primăriei ajutor material unic în sumă ____ lei după cum urmează: 



 Se acordă  ajutor material  unic cet.Gaiţă Ioana. în legătură cu starea grea  materială – 1000,00 

lei;  

 Se acordă ajutor material unic cet.Rotari Olga  în legătură cu starea grea materială -1000,0 lei 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Covalenco Parascovia în legătură cu starea grea  materială–

1000,0 lei;  

 Se acordă  ajutor material  unic cet. Rotaru Nina în legătură cu starea grea  a sănătăţii – 1000,00 

lei;  

 Se acordă ajutor material unic cet.Băţ Vera  în legătură cu starea grea materială -1000,0 lei 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Veşca Elena în legătură cu starea grea  a sănătăţii –1000,0 lei 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Condur Feodosia în legătură cu starea grea  a sănătăţii –

1000,0 lei 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Varvarici Elizaveta în legătură cu starea grea  materială – 

1000,00 lei;  

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Slutu Raisa în legătură cu starea grea  a sănătăţii –1500,0 lei 

 veteranilor şi văduvelor de război 9 persoane x  100,00 lei - 900,00 lei (lista se anexează);  

 ajutor material unic văduvelor de război 9 persoane x  300,00 lei - 2700,00 lei (lista se 

anexează); 

 ajutor material unic veteranilor de război 3 persoane x  500,00 lei – 1500,00 lei (lista se 

anexează); 

 pentru participanţii la apărarea integrităţii ţării în raioanele de est a Republicii Moldova - 57 x 

200-11400 lei 

3. Se alocă din fondul de rezervă a primăriei ajutor material unic pentru familiile care pe parcursul 

anului 2019 împlinesc jubileul de 50, 55, 60, 65,70 ani de la căsătorie în sumă totală -10 000,0 lei . 

4.Controlul  asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei de finanţe şi  buget  a 

Consiliului orăşenesc Teleneşti. 

Au votat:     pentru –   contra –  s-au abţinut -  

    

                    Preşedinte de şedinţă                                                      

 

                    Secretar al Consiliului        Nicolae NASTAS 

 


