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 DECIZIA № 1/3                                                                                                                           

din ___ martie  2022 Proiect 

 

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din fondul de rezervă al primăriei or. Telenești" 

 

       În temeiul art.10, art.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 

din 19.07.2018; art.14 alin.(2) lit.n1 ), art.17 alin.(1), art.19 alin.(4) și (7), art.40 alin.(2) lit.a) din Legea 

privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.19 alin (2),art.27 alin(1)art.33 lit.i) 

din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale; art.8-13 și art.15 ale Legii privind 

transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.37 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; Decizia nr.4/15 din 09.12.2021 "Cu privire la 

aprobarea bugetului or. Telenești pentru anul 2022"; titlul II, pct.3, din Regulamentul privind modul de 

constituire și utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă . 

Examinînd materialele(cererile) prezentate de contabilul şef al primăriei dna Tăietu Viorica 

privitor la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a  primăriei, ţinând cont de avizul 

Comisiei pentru finanţe-buget şi administrarea domeniului public, a Consiliului orăşenesc din __ martie 

2022 , Consiliul orăşenesc Teleneşti  

 

DECIDE: 

 

1. Se alocă din fondul disponibil al Primăriei  de la sfîrşitul anului 2021suma de ________mii lei după 

cum urmează:. 

 instituțiilor de învățământ timpuriu  grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,,subordonate 

primăriei Telenești suma de 237407,7 (sold bugetar) lei: 

Se majorează partea de cheltuieli după cum urmează: 

ORG1 1889 ;ORG2 08676 ;F1F30911 ;P1P28802;P300199;S3S4300 cod ECO333110-164182,31lei  

ORG1 1889 ;ORG2 08677 ;F1F30911 ;P1P28802;P300199;S3S4300 cod ECO333110- 73225,39 lei 

- Pentru organizarea comemorării veteranilor participanţi la luptele din Afganistan, participanţilor 

la lichidarea avariei de la Cernobîl, celui de- al II razboi mondial  şi văduvelor de război, 

organizarea pachetelor alimentare familiilor social vulnerabile suma de – 40,0  mii lei;   (plan de 

măsuri) 

 Pentru petrecere bilunarului şi extinderea iluminării stradale și eluminarea două ministadioane – 

140,7 mii lei;(plan de măsuri-Anexa nr.1 decizia 1/6 din __2022) 

 Penru susţinerea veteranilor (clubului de veteranilor de război și muncă)  - 3,0 mii lei; 

 Pentru organizarea sărbatorilor de Paşti  se alocă pentru invaliziii din or.Teleneşti  - 7,0 mii lei; 

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

2,5 mii lei; 

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

Noastră, Ziua europei, 1 iunie,  Anul Nou  şi altele)-150,0 mii lei 

 Contribuţia administraţiei publice locale  la implimentarea proectelor şi proectelor tehnice 

200,00   mii lei;  



 Pentru plombarea, asfaltarea,rearația străzilor și marcajul rutier  din or.Teleneşti –_________ mii 

lei.(Anexa nr.4 la decizia 1/6 din 04.03.2022) 

2. Se alocă din fondul de rezervă  al Primăriei  suma de _____mii lei după cum urmează:. 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Mîrzenco Ana, în legătură cu starea  sănătății 

copilului Mîrzenco Maxim -_____ lei; 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Perințel Eugenia, în legătură cu starea grea  de sănătate -

_____ lei;  

 Se acordă ajutor material unic cet.Curca Anatolie _a  în legătură cu starea grea de sănătate -

______lei. 

 Se acordă ajutor material unic cet.Moscalciuc Maria _a  în legătură cu starea grea de sănătate -

______lei 

 Se acordă ajutor material unic cet.Coca Sofia   în legătură cu starea grea de sănătate -______lei 

 Se acordă ajutor material unic cet.Șoltoian Zina _a  în legătură cu starea grea de sănătate -

______lei 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Hotineanu Inga, în legătură cu decesul soțului -_____ lei;  

 Se acordă ajutor material unic cet.Șoimu Valentin _a  în legătură cu starea grea de sănătate -

______lei 

 ajutor material unic cu prilejul zilei de 9 mai văduvelor de război 3 persoane x  ___ lei -

_________ lei (lista se anexează); 

 ajutor material unic cu cu prilejul zilei de 9 mai veteranilor de război _2 persoane x  ____ lei – 

_____ lei (lista se anexează); 

 pentru participanţi la luptele din Afganistant 14 x 500,0 lei,-  7000,00 lei (lista se anexează); 

 participanţilor  la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl  2x 500,0 lei -1000,0 lei(lista se 

anexează); 

 pentru participanţi la luptele pentru integritatea Republicii Moldova 54 x 500,0 lei,- 27 000,00 

lei (lista se anexează); 

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Ilescu Ion în legătură cu participarea la campionatul Mondial de 

Taekwon-Do care s-a desfăşurat în Belorusia cu cucerirea medaliei de bronz -__________lei 

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

parcursul anului 2022 împlinesc jubileul de 50, 55, 60, 65,70 ani de la căsătorie în sumă 10 000,0 lei  

4. Se alocă din fondul de rezervă a primăriei ajutor material unic persoanelor longevive ,care pe 

parcursul anului 2022 împlinesc jubileul de 90-95-100.. ani a câte 1000,00 lei fiecărei și  persoanelor 

longevive ce împlinesc vârsta de  91,92,93,94,96,97,98,99,101...-a câte 500,0 lei fiecărei. 

5. Se acordă viceprimarului orașului dlui Victor Bogdan un salariu tarifar în legătură cu împlinirea 

vârstei de pensionare din fondul de salarizare a primăriei. 

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

Consiliului orăşenesc Teleneşti. 

 

                    Preşedinte de şedinţă                                                      

 

                    Secretar al Consiliului        Nicolae NASTAS 


