
DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/3 din 17 septembrie 2015 „Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2015” 

În temeiul demersurilor parvenite din partea primăriilor, instituțiilor, organizațiilor, 

cetăţenilor raionului Ştefan Vodă; 

în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanţele publice locale şi Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă a bugetului 

raional Ştefan Vodă şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia Consiliului raional 

nr.6/7 din 11 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art.19, alin (4), art.43 (1), lit. b) şi art.81 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ștefan Vodă  

DECIDE: 

1. Se distribuie mijloace bugetare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 

2015, după cum urmează:  

- 6,0 mii lei dlui Alexandru Firsov, locuitor al or. Ştefan Vodă, pensionar, pentru tratament 

medical îndelungat, complicat, costisitor în urma intervenţiei chirurgicale suportate la IMSP 

„Institutul Oncologic” din or. Chişinău; 

- 10,0 mii lei dlui Nicolae Şavga, locuitor al s. Cioburciu pentru lichidarea urmărilor 

incendiului casei de locuit, care a avut loc pe data de 03.07. 2015; 

- 3,0 mii lei dnei Svetlana Donos, locuitoarea s. Crocmaz, mamă solitară a doi copii gemeni 

(a. n. 2015), care se află la alimentația artificială, în legătură cu situația materială dificilă; 

- 2,0 mii lei dlui Mihail Ciumac, locuitor al or. Ștefan Vodă, invalid de gradul I, pentru 

tratament medical îndelungat, complicat, costisitor la IMSP „Institutul Oncologic” din or. 

Chişinău; 

- 6,0 mii lei dnei Angela Sanin, locuitoarea s. Căplani, văduvă, în legătură cu situația 

materială dificilă în urma decesului tragic al soțului, pentru întreținerea 3 copii minori; 

- 3,0 mii lei dnei Rodica Ceban, locuitoarea s. Slobozia, pentru tratament permanent medical, 

îndelungat, complicat, costisitor al fiicei Cătălina Ceban, invalid din copilărie de gradul II; 

- 4,0 mii lei dlui Gheorghe Uncu, locuitor al s. Copceac, pentru lichidarea urmărilor 

incendiului gospodăriei auxiliare, care a avut loc pe data de 13.08. 2015;  

- 3,0 mii lei dlui Ion Tulei, locuitor al s. Tudora, invalid de gradul I, pentru tratament medical 

îndelungat, complicat, costisitor;  

- 2,0 mii lei dlui Petru Bulai, locuitor al or. Ștefan Vodă, pensionar, pentru tratament medical 

îndelungat, costisitor în urma accidentului celebro-vascular; 

- 4,0 mii lei dnei Nina Antoșel, locuitoarea or. Ștefan Vodă, pensionară, tutore a celor doi 

copii minori(nepoți), în legătură cu situația materială dificilă; 

- 5,0 mii lei dlui Andrei Malancea, locuitor al s. Marianca de Jos, pentru lichidarea urmărilor 

incendiului casei de locuit, care a avut loc pe data de 22.07. 2015; 

- 3,0 mii lei dnei Snejana Sopotean, locuitoarea s. Slobozia, în legătură cu lichidarea 

consecințelor incendiului asupra bunurilor materiale, care a avut loc pe data de 22.08.2015; 

- 2,0 mii lei dnei Eugenia Serghienco, locuitoarea or. Ștefan Vodă, pensionară, pentru 

tratament medical îndelungat în urma intervenției chirurgicale suportate; 

- 5,0 mii lei dlui Vladislav Țaran, locuitor al s. Răscăieți, angajat al secției situații 

excepționale Ștefan Vodă, pentru tratament medical îndelungat, complicat în urma accidentului 

rutier din 22.08. 2015, produs în timpul deplasării la stingerea incendiului; 

- 3,0 mii lei dlui Valeriu Gorban, locuitor al or. Căușeni, angajat al secției situații 

excepționale Ștefan Vodă, pentru tratament medical îndelungat, în urma accidentului rutier din 

22.08.2015, produs în timpul deplasării la stingerea incendiului; 

- 3,0 mii lei dnei Olga Haiu, locuitoarea s. Ștefănești, în legătură cu situația materială dificilă 

(soțul se află în locurile de detenție, la întreținerea fiul Ciprian Haiu, a.n.2015), pentru crearea 

condițiilor de trai în casa bunicii, care se află într-o stare deplorabilă; 

- 3,0 mii lei dnei Ana Gârgău, locuitoarea s. Feștelița, în legătură cu situația materială 

dificilă, pentru reparația capitală a casei de locuit, care se află în stare avariată; 



- 2,0 mii lei dnei Ana Cașcaval, locuitoarea s. Feștelița, pensionară, în legătură cu situația 

materială dificilă, pentru reparația capitală a casei de locuit, care se află în stare avariată; 

- 10,0 mii lei dlui Andrei Snegur, locuitor al s. Brezoaia, pentru lichidarea urmărilor 

incendiului casei de locuit, care a avut loc pe data de 01.09. 2015; 

- 5,0 mii lei dlui Petru Ureche, locuitor al com. Purcari, pentru lichidarea urmărilor 

incendiului proprietății private, care a avut loc pe data de 26.08. 2015; 

- 5,0 mii lei drei Alexandra Cernean, locuitoarea s. Feștelița, eleva la liceul teoretic „Mihai 

Eminescu” din or. Căușeni, în legătură cu situația materială dificilă în urma decesului prematur 

al mamei.  

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Ina Caliman, şefa direcţiei 

finanţe. 

3.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Aparatului preşedintelui raionului; 

Direcţiei finanţe;  

Tuturor persoanelor şi primăriilor nominalizaţi; 

Prin publicarea pe pagina web și în Monitorul Oficial  

al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei 

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional 

Ion Ţurcan 

 

 


