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PROIECT  

DECIZIA № 3/ 

din   ___ iulie 2022   

 

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiaredin fondul  

disponibil de  la sfîrşitul anului 2021 şi fondul de rezervă  

al primăriei și  modificarea bugetului pe anul 2022" 

 

       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.n ), 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.26, art.27 alin.(1), 

art.28 , 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.16 (2) 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, examinând 

materialele (cererile) prezentate de contabilul şef al primăriei dna Tăietu Viorica privitor la alocarea 

mijloacelor financiare din fondul de rezervă și din fondul disponibil a  primăriei de la sfîrșitul anului 

2021, ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate pentru finanţe-buget şi administrarea domeniului 

public, a Consiliului orăşenesc din  ___iulie 2022 , Consiliul orăşenesc Teleneşti  

 

DECIDE: 

 

1. Se alocă din fondul disponibil al Primăriei  de la sfîrşitul anului 2021suma de 4000, 0 mii lei pentru 

reparația capităla a drumurilor din or.Telenești. 

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

 Se acordă  ajutor material  unic cet.Streleț Margareta, în legătură cu starea  

sănătății_____________ lei; 

 

3. 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 


