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REPUBLICA  MOLDOVA 

   CONSILIUL RAIONAL 

      ŞTEFAN – VODĂ                                                                                                                         

   РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

       РАЙОНHЫЙ СОВЕТ 

         ШТЕФАН – ВОДЭ 

 

                        Proiect 

                                           D E C I Z I A  nr. 5/2 

                                        din    „05 ”  august   2021 

                 

 
Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din fondul de rezervă al 

bugetului raional pentru anul 2021 

     

          În temeiul demersurilor parvenite din partea cetăţenilor, primăriilor, 

instituțiilor, organizațiilor din raionul 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 al 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,   

                                                    

                                         D E C I D E: 

 

1. Se aprobă cheltuielile efectuate prin dispoziția președintelui raionului, din 

contul mijloacelor financiare ale fonduuil de rezervă al bugetului raional pe anul 2021, 

inclusiv: 

 

      - 5,0 mii lei, 

     -  5,0 mii lei, 

       - 5,0 mii lei, 
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       -  5,0 mii lei, 

       - 5,0 mii lei, 

 

       - 5,0 mii lei,  

       -  5,0 mii lei, 

       - 10,0 mii lei, 

       - 5,0 mii lei, 

        - 5,0 mii lei, 

        - 5,0 mii lei,  

                                                                                                                                                           

      - 5,0 mii lei, 

        - 5,0 mii lei,  

       - 10,0 mii lei, 

                                                                                                                                                                                           

       - 10,0 mii lei, 

        - 3,0 mii lei,  

       - 10,0 mii lei,  
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    2. Se distribuie mijloacele bugetare din fondul de rezervă al bugetului raional 

pentru anul 2021, după cum urmează:  

       - 1,0 mii lei, 

       -  3,0 mii lei, 

 

       -  2,0 mii lei, 

       -  3,0  mii lei, 

        - 2,0 mii lei, 

        - 2,0 mii lei, 

  

        - 2,0 mii lei, 

         -  2,0  mii lei, 

         - 1,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         - 3,0 mii lei, 

         -  2,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 
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         -  2,0 mii lei, 

          - 1,0 mii lei, 

          - 3,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         - 3,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         - 3,0 mii lei, 

 

         - 4,0 mii lei, 

           - 5,0 mii lei, 

          - 3,0 mii lei, 

         - 5,0 mii lei, 

 

         - 2,0 mii lei, 

          - 2.0 mii lei, 
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          - 5,0 mii lei, 

         - 5,0 mii lei, 

          - 3,0  mii lei, 

         - 5,0 mii lei, 

         - 3,0 mii lei, 

 

         - 3,0 mii lei, 

          - 2,0 mii lei, 

 

         - 2,0 mii lei, 

          - 2,0 mii lei, 

          - 3,0 mii lei, 

         

         - 5,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 
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         - 5,0 mii lei, 

 

         - 2,0 mii lei, 

          - 2,0 mii lei, 

          - 3,0 mii lei, 

          - 3,0 mii lei, 

          - 2,0 mii lei, 

          - 2,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         - 5,0 mii lei, 

  

        - 4,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

        - 5,0 mii lei, 

         -  5,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 
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         - 2,0 mii lei, 

         -  2,0  mii lei, 

         - 3,0 mii lei, 

        - 2,0 mii lei, 

        - 1,0 mii lei, 

        - 2,0 mii lei, 

         - 5,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         - 2,0  mii lei, 

         - 5,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

 

         - 2,0 mii lei, 

          - 5,0 mii lei, 

 

          - 2,0 mii lei, 
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         - 2,0 mii lei, 

 

         - 4,0 mii lei, 

         - 4,0 mii lei, 

         - 5,0 mii lei, 

 

         - 4,0 mii lei, 

         - 2,0 mii lei, 

         -   2,0 mii lei, 

         -  4,0 mii lei, 

         -  5,0 mii lei, 

         -  5,0 mii lei, 

          -   2,0 mii lei, 

         -  2,0 mii lei, 

         -  1,0 mii lei, 

 

         -   3,0 mii lei, 

 

        



9 

 

     3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină  şef,  

Direcţia finanţe. 

 

      4.  Prezenta decizie se publică în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), pe 

pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoştinţă: 

 

 

             - Aparatului preşedintelui raionului; 

             - Direcţiei finanţe;  

             - Direcției generale asistență socială și protecția familiei; 

             - Tuturor persoanelor nominalizați; 

              

 

 

 

 

             Preşedintele  ședinței                                                      

                    Contrasemnează:     

                                                                             

                   Secretarul   

              Consiliului raional                                                         




