
Proiect 

 

DECIZIE nr. ___ 

din ____ februarie 2016 

 
Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din fondul de rezervă al 

bugetului raional pentru anul 2016 

 

 În temeiul demersurilor parvenite din partea primarilor, 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 baza art. 43 alin (1) lit. b), art. 43 şi art. 81 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  

administraţia publică locală, Consiliul rational Ștefan Vodă DECIDE: 

 1. Se aprobă alocațiile mijloacelor bugetare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru            

anul 2015 în sumă totală de 8,0 mii lei, după cum urmează : 

 5,0 mii lei, dnei Ludmila Juc, locuitoarea or.Ștefan Vodă, pentru tratament medical urgent, 

complicat, costisitor în urma accidentului rutier, care s-a produs pe data de 21.12.2015 în              

or.Ștefan Vodă ; 

 3,0 mii lei, dlui Boris Marov, locuitor al s.Talmaza, pentru lichidarea urmărilor incendiului casei de 

locuit, care a avut loc pe data de 28.10.2015.  

        

 2. Se distribuie mijloace bugetare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2016, după 

cum urmează:  

 10,0 mii lei, dlui Alexandru Caraman, locuitor al s.Popeasca, pentru lichidarea urmărilor 

incendiului produs la ferma de oi la data de 20.12.2015. 

      

 3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

 4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

             - Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

             - Aparatului preşedintelui raionului; 

             - Direcţiei finanţe;  

             - Tuturor persoanelor, instituțiilor şi primarilor localităților nominalizate; 

             -  Prin publicarea pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

 

 

         Preşedintele şedinţei:                                                                                 

               Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului raional                                                                         Ion Ţurcan   

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 


