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 DECIZIA № 3/3                                                                                                                           

din ____  iulie  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 __________ 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 _____________   lei 

după   cum urmează:  

 Se acordă ajutor material unic cet.Zavorot Nadejda  în legătură cu starea grea materială 

2000,00 lei; 

  Se acordă ajutor material unic cet.Părinţel Ruslan  în legătură cu starea grea de sanatate -

1000,00lei; 

 Se acordă ajutor material unic cet.Gandrabur Anatolii  în legătură cu starea grea de sanatate- 

1000,00lei; 

 Se acordă ajutor material unic cet.Tîrsînă Sergiu  în legătură cu starea grea de sanatate -

1000,00 lei; 

 Se acordă ajutor material unic cet.Machedon Natalia  în legătură cu starea grea materială -

500,00 lei; 

 Se acordă ajutor material unic cet.Cozma Ion  în legătură cu starea grea de sanatate- 1000,00lei 

 Se acordă ajutor material unic cet.Berioza Mihail  în legătură cu starea grea de sanatate- 

1000,00lei 

2. Se acordă din fondul disponibil: suport Bibliotecii Publice “V.Alexandri” pentru  organizarea 

taberei  de vară pentru anul 2019 – 2974,00 lei 

3.  Se corelează bugetul local la partea de venituri după cum  urmează: 

       -se majorează veniturile cu 10 000.00 lei , incasări de la prestarea serviciilor cu plată ECO 

142310,ORG2-08165 ( Centrul de cultură Telenești) 

        -se  majorează cheltuelile cu 10 000,00 lei ,ECO222990 ( Servicii neatribuite altor aliniate ), 

ORG2-08165( Centrul de cultură Teleneşti) 

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                    Vladimir BABEI 

                                              

            Secretar al Consiliului        Nicolae NASTAS 


