
 

DECIZIE nr. 2/3 

din 26 mai 2016 

 

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din fondul de rezervă al bugetului raional  

pentru anul 2016 

 

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 baza art.19, alin (4), art.43 (1), lit. b), art.46 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 2016, după 

cum urmează:  

- 10,0 mii lei IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă pentru alimentarea donatorilor de sânge; 

- 20,0 mii lei IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă pentru procurarea amestecurilor adaptive pentru 

copii cu vârsta până la 1 an; 

- 25,0 mii lei pentru acordarea indemnizaţiilor unice (câte 5,0 mii lei) studenţilor orfani din 

localităţile raionului Ştefan Vodă, care îşi fac studiile în instituţiile de învățământ superior şi mediu 

de specialitate din Republica Moldova, inclusiv: 

 s. Căplani – Tabunșcic Maricica, s. Cioburciu –Tulei Diana, s. Tudora – Ana Nosacenco, or. Ștefan 

Vodă – Talmazan Tudor, Talmazan Corina. 

- 20,0 mii lei IMSP Spitalul raional pentru achitarea cheltuielilor efectuate la tratarea celor 29 

persoane din păturile social vulnerabile din localitățile raionului; 

- 23,0 mii lei Direcției Generale Educație Ștefan Vodă pentru menționarea elevilor capabili de 

performanțe; 

- 9,0 mii lei Consiliului organizației veteranilor din raionul Ștefan Vodă pentru editarea cărții 

“Memoria ostașilor-băștinași din raionul Ștefan Vodă căzuți pe câmpul de luptă în războiul al doilea 

mondial anii 1941-1945” în volum de 50 de exemplare, prin intermediul dlui Leonid Ardeleanu, 

deținător de patenta de întreprinzător în domeniul dat, locuitor al or. Ștefan Vodă; 

- 2,0  mii lei dnei Ruslana Marin, locuitoarea or. Ștefan Vodă, văduvă, invalid de gradul III, în 

legătură cu situația materială dificilă în urma decesului soțului după intervenție chirurgicală suportată 

la Institutul Oncologic din or. Chișinău; 

- 2,0 mii lei dnei Raisa Sîrghi, locuitoarea s. Talmaza, pensionară, în legătură cu situația materială 

dificilă în urma decesului prematur al soțului Anton Sîrghi, consilier raional; 

- 2,0 mii lei dnei Larisa Culea, locuitoarea s. Tudora, în legătură cu situația materială dificilă, pentru 

întreținerea celor 4 copii, din ei un copil - invalid din copilărie de gradul I;  

- 7,0 mii lei dnei Valentina Baeș, locuitoarea s. Slobozia, pensionară, în legătură cu situația materială 

dificilă, pentru lichidarea consecințelor incendiului casei de locuit, care a avut loc la data de 

02.04.2016;  

- 2,0 mii lei  dlui  Mihail Glavnenco, locuitor al s. Crocmaz, invalid de gradul I, pentru tratament 

medical îndelungat, costisitor (insuficiență renală); 

- 2,0 mii lei dlui Leonid Șevcenco, locuitor al s. Tudora, pensionar, invalid de gradul II, pentru 

tratament medical îndelungat, costisitor (insuficiență renală); 

- 2,0 mii lei dlui Roman Găină, locuitor al s. Copceac, pentru tratament medical  îndelungat în urma 

suportării intervenției chirurgicale complicate, costisitoare la coloana vertebrală la IMSP Spitalul 

Clinic de Traumatologie și Ortopedie din or. Chișinău;   
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- 1,5 mii lei dnei Melania Talchiu, pensionară, locuitoarea s. Crocmaz, în legătură cu situația 

materială dificilă, pentru tratament medical îndelungat, costisitor în urma intervenției chirurgicale 

suportate;  

- 3,0 mii lei dlui Mihail Buligac, locuitor al or. Ștefan Vodă, pensionar, invalid de gradul II, în 

legătură cu situația materială dificilă, pentru tratament medical îndelungat, costisitor în urma 

intervențiilor chirurgicale suportate la IMSP Institutul Oncologic din or. Chișinău;  

- 2,0 mii lei dlui Ion Verebcean, locuitor al s. Slobozia, invalid de gradul II, pentru tratament medical 

îndelungat, costisitor în urma intervenției chirurgicale complicate, costisitoare (transplant de rinichi); 

-  2,0 mii lei dlui Valeriu Musteață, locuitor al s. Slobozia, în legătură cu situația materială dificilă, 

pentru lichidarea consecințelor incendiului casei de locuit care a avut loc la data de 10.02.2016;  

- 1,0 mii lei dlui Ion Pîntea, locuitor al com. Purcari, pensionar, invalid de gradul I, în legătură cu 

situația materială dificilă, pentru tratament medical îndelungat, costisitor în urma intervenției 

chirurgicale complicate (protezarea piciorului); 

- 4,0 mii lei dnei Evghenia Toma, locuitoarea s. Ștefănești, în legătură cu situația materială dificilă 

(singură educă 3 copii minori), pentru lichidarea consecințelor incendiului casei de locuit, care a avut 

loc la data de 02.04.2016;  

- 2,0 mii lei dlui Anatolie Ciolac, locuitor al s. Talmaza, invalid de gradul II, în legătură cu situația 

materială dificilă, pentru tratament medical îndelungat, costisitor în urma intervenției chirurgicale 

complicate la cord; 

- 2,0 mii lei dnei Lidia Ursu, locuitoarea s. Olănești, pensionară, pentru tratament medical îndelungat, 

costisitor în urma intervenției chirurgicale suportate la IMSP Institutul Oncologic din or. Chișinău; 

- 2,0 mii lei dnei Lidia Pascal, locuitoarea s. Olănești, invalid de gradul I, pentru tratament medical 

îndelungat, costisitor la IMSP Institutul Oncologic din or. Chișinău; 

- 1,5 mii lei dnei Zinaida Ignatova, locuitoarea s. Ștefănești, invalid de gradul II, în legătură cu 

situația materială dificilă, pentru tratament medical îndelungat, costisitor în urma intervenției 

chirurgicale suportate; 

- 2,0 mii lei dlui Ion Baltag, locuitor al s. Talmaza, în legătură cu situația materială dificilă, pentru 

tratament medical îndelungat, costisitor, în urma intervenției chirurgicale suportate la IMSP Institutul 

Oncologic din or. Chișinău; 

- 2,0 mii lei dlui Mihail Bragarenco, locuitor al s. Volintiri, pensionar, în legătură cu situația 

materială  dificilă, pentru tratament medical îndelungat, costisitor în urma intervenției chirurgicale 

complicate la cord la IMSP Institutul de Cardiologie din or. Chișinău; 

- 5,0 mii lei dlui Valeriu Buzulan, locuitor al s. Ermoclia, pentru participarea fiului Petru Buzulan, 

membrul selecționatei Republicii Moldova la lupte libere, la Campionatul European rezervat tineret, 

care se va desfășura în or. București (România) în perioada 22-27 iunie 2016; 

- 2,0 mii lei dlui Gheorghe Ciobanu, locuitor al s. Popeasca, pensionar, pentru tratament medical 

îndelungat, costisitor în urma intervenției chirurgicale suportate la IMSP Institutul Oncologic din or. 

Chișinău; 

- 6,0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor legate de lichidarea pagubelor cauzate unor 

gospodării individuale din s. Olănești în urma ploilor torențiale din 12 mai 2016, după cum urmează: 

Alexei Doni - 1,0 mii lei, Claudia Ciorbă - 2,0 mii lei, Alexandru Ursu - 1,0 mii lei, 

 Victor Paiu - 1,0 mii lei, Anatolii Balan - 1,0 mii lei; 

- 2,0 mii lei dlui Ivan Mașcenco, locuitor al s. Olănești, pentru tratament medical îndelungat, 

costisitor în urma intervenției chirurgicale  complicate la coloana vertebrală. 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dnei Ina Caliman, şef, Direcţia finanţe. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Aparatului preşedintelui raionului; 

Direcţiei finanţe;  

Tuturor organizațiilor, instituțiilor bugetare şi primăriilor nominalizaţi; 

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

Preşedintele şedinţei                                                                  Aurica Cebotari 

Secretarul Consiliului raional                                                            Ion Ţurcan 


