
   

                            

 REPUBLICA   MOLDOVA 

   CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

 

DECIZIE nr. 9/17 

 

   

     din 24 decembrie 2019                                                                            or. Nisporeni 

 

„Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor  

Preşedintelui raionului de alocare a  

mijloacelor  financiare din Fondul  

de rezervă al Consiliului raional” 

  

În baza art. 43, 46 alin. 1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, Legii privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 

16.10.2003, conform prevederilor Regulamentului privind utilizarea mijloacelor 

Fondului de rezervă, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 6/27 din 14.12.2018 cu 

privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura II-a, Consiliul  raional,   

 

Decide: 

 

     1.  Se aprobă  Dispoziţiile Preşedintelui raionului, privind alocarea mijloacelor 

financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional, pentru  perioada 16.07.2019-

25.11.2019  în sumă de 104000,00 lei , conform anexei.  

 

     2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Serviciului financiar-contabil, 

contabil-șef.                 

                                                            

 

Preşedintele şedinţei              

Consiliului raional           Simion Stici 

               

                 

Secretar interimar al  

Consiliului raional            Sergiu Zmeu 

 

 

 



 

 
Anexa 

                                                                                                             la decizia nr. 9/17 

   din 24  decembrie  2019  

 

Nr. 

d/o 

Data Nr. 

dispoziţiei 

Destinaţia Suma 

lei 

1 16.07.2019 105 Cu privire la acordarea ajutorului material cet.Ungureanu 

Elena, an. 1972 s. Varzaresti – acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare la tratamentul unei boli incurabile. 

3000 

2 16.07.2019 106 Cu privire la acordarea ajutorului material cet.Ploscaru 

Gheorghe, an. 1954 s. Grozesti – acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare la tratamentul permanent. 

2000 

3 16.07.2019 108 Cu privire la acordarea ajutorului material cet.Murgulet 

Alexandru, s. Balauresti– acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare la inmormintarea tatalui Murgulet 

Alexandr, participant la luptele din Transnistria 

15000 

4 21.08.2019 124 Cu privire la acordarea ajutorului material cet.  Stratulat 

Gheorghe an. 1954 s. Varzaresti  – acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare pentru procurarea medicamentelor. 

3000 

5 21.08.2019 125 Cu privire la acordarea ajutorului material cet.  Tulbure 

Vasile an. 1982 or. Nisporeni  – acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare tratamentului costisitor. 

3000 

6 21.08.2019 126 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Cuguteac 

Mihail an. 1944 , s.Soltanesti  –    acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare  tratamentului costisitor. 

3000 

7 21.08.2019 127 Cu privire la acordarea ajutorului material cet.Furculita 

Tamara, an. 1957 s. Varzaresti -  acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare pentru procurarea medicamentelor. 

3000 

8 22.08.2019 128 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Manoli 

Anton an. 1953 s. Varzaresti - acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare tratamentului costisitor. 

3000 

9 22.08.2019 129 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Pisari 

Liubovi an. 1936 s. Cioresti – situatia materiala precara. 

2000 

10 22.08.2019 130 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Boboc 

Lidia an. 1965 s. Milesti - acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare tratamentului costisitor. 

2000 

11 22.08.2019 131 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Teleman 

Ion an. 1946 s. Iurceni -  acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare pentru procurarea medicamentelor. 

1000 

12 22.08.2019 132 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Arseni 

Maria an. 1963 s. Balanesti -  situatia materiala precara. 

2000 

13 24.09.2019 146 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Siritanu 

Vadim an. 1989 s.Iurceni -acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare la inmormintarea tatalui Siritanu 

Feodosii, participant la razboiul din Afganistan. 

15000 



14 24.09.2019 147 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Chescu 

Elena an. 1978 s.Balauresti -  acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare la inmormintarea tatalui Chescu 

Ivan, participant la luptele din Transnistria 

15000 

15 04.10.2019 157 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Conuta 

Aurelia an. 1968 s. Cioresti -  acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare tratamentului permanent 

1000 

16 04.10.2019 158 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Stoica 

Stela an. 1970 s. Vulcanesti -  situatia materiala precara. 

1000 

17 04.10.2019 159 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ciorescu 

Vadim an. 1972 s. Balauresti -  acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare tratamentului permanent 

1000 

18 04.10.2019 160 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Saptisate 

Irina an. 1940 or.Nisporeni situatia materiala precara. 

1000 

19 04.10.2019 161 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Boindjiu 

Ion an. 1960  s.Valea- Trestieni -  situatia materiala 

precara. 

1000 

20 04.10.2019 162 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Muschei 

Ion an. 1937 s.Isaicani -  situatia materiala precara. 

1000 

21 04.10.2019 163 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ignat 

Alexei an. 1956 s.Marinici -  acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare la procurarea medicamentelor. 

1000 

22 04.10.2019 164 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Sapescu 

Nina an. 1963  s. Bolduresti -  situatia materiala precara. 

1000 

23 04.10.2019 167 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Cataraga 

Tatiana an. 1971  s.Cirnesti -  pentru tratamentul si 

interventia chirurgicala a fiicei minore Cataraga Natalia. 

2000 

24 09.10.2019 168 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ciochina 

Rodica  an. 1976  or.Nisporeni -  pentru tratamentul fiicei 

minore Ciochina Marinela. 

1000 

25 09.10.2019 169 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Nedelcu 

Elena an. 1955  s.Cirnesti -  acoperirea partiala a 

cheltuielilor necesare la tratamentul permanent. 

3000 

26 09.10.2019 170 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Toma 

Nina an. 1954  s.Cirnesti -  situatia materiala precara. 

3000 

27 25.11.2019 183 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Bostan 

Silvia an. 1967 or.Nisporeni -  compensarea cheltuielilor 

suportate la inmormintarea sotului Bostan Ivan, 

participant la luptele din Transnistria 

15000 

 Total   104000 

 

 

Specialist principal  Serviciu financiar-contabil                                                  Cioara Tatiana 

 

 

 

 

 



 

 

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de specialistul principal în Serviciul financiar-contabil, Cioară 

Tatiana, persoana ce înaintează problema vizată. 

                                                                     _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor 

Preşedintelui raionului de alocare a 

mijloacelor  financiare din Fondul 

de rezervă al Consiliului raional” 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune. 

Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, corespunde 

principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației publice locale de 

nivelul doi. 

Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual proiectul 

deciziei înaintat. 

 

 

Serviciul juridic                                                              Sergiu Zmeu                                                                

 

 


