
Republica Moldova 

Consiliul Orăşenesc Teleneşti 

Raionul Teleneşti 

Primăria 
 

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 

 

Республика Молдова 

Теленештский городской совет 

Теленештского Района 

Примэрия 
 

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 

 

                                                                        PROIECT 

DECIZIA № 6/1 

din 21 decembrie  2020  

 

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din fondul de rezervă al primăriei și modificarea 

 bugetului pe anul 2020" 

 

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 pozitiv al Comisiei pentru finanţe-buget şi administrarea domeniului 

public, a Consiliului orăşenesc din 11 decembrie 2020, 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 de rezervă  al Primăriei  suma de _____mii lei după cum urmează: 

Se acordă  ajutor material  unic cet.Beșliu Nadejda în legătură cu starea grea materială 1000             

lei;  

Se acordă  ajutor material unic cet.Demian Anastasia în legătură cu starea sănătăţii 

copilului(operație) – 1000 lei;  

Se acordă  ajutor material  unic cet.Vilijinscaia Galina  în legătură cu starea grea  a sănătăţii –

1000 lei;  

Se acordă  ajutor material  unic cet.Beț Gheorghe în legătură cu starea grea  a sănătăţii –1500   

lei;  

Se acordă  ajutor material  unic cet.Dvorețchi Grigore în legătură cu starea grea  a sănătăţii –

1500   lei;  

Se acordă  ajutor material unic în legătură cu incendiul produs în casa de locuit din strada 

Izvoraș nr 4 orașul Telenești cet. Șoltoian Lilia în legătură cu starea grea  a sănătăţii –4000   lei;  

2. Conform Regulamentului privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului 

din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019,  aprobat prin HG811 din 

11.11.2020, se aduce la cunoștință alocarea premiului anual pentru rezultatele activității din anul 

2019 persoanelor cu demnitate publică din cadrul primăriei orașului, mărimea maximă care nu 

poate depăși 50% din salariul de bază.  

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

 

                    Preşedinte de şedinţă                                                      

                    Secretar al Consiliului        Nicolae NASTAS 


