
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

proiect 

DECIZIE nr. 1/24 

din 04 februarie 2021                   or. Nisporeni 
 

Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic  

și alocarea surselor financiare în acest scop 
 

În conformitate cu art. 43, 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, art. 27 alin. (3) din Legea finanțelor publice locale nr. 397-XVdin 

16.10.2003, Decizia Consiliului raional nr. 7/30 din 17.12.2020 „Cu privire la aprobarea 

bugetului raional în lectura II”, și în baza demersului parvenit din partea Organizației Teritoriale 

Nisporeni a Veteranilor războiului pentru independența Republicii Moldova, Consiliul Raional, 
 

Decide: 
 

1. Se acordă ajutor material unic din Fondul de Rezervă al Consiliului raional veteranilor 

acțiunilor de luptă din Afganistan (1979-1989) și acțiunilor de luptă din anul 1992 pentru 

apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanților 

lichidării consecințelor Avariei de la Cernobîl și  participanților celui de al II-lea Război 

Mondial câte 300 (trei sute) lei pentru fiecare, conform listelor anexă. 

2. Se alocă, în acest scop, din Fondul de rezervă al Consiliului raional suma de 193 800 lei, 

inclusiv: 

- pentru veteranii acțiunilor de luptă din Afganistan  - 39 300 lei; 

- pentru veteranii acțiunilor de luptă din Transnistria – 137 400 lei; 

- pentru participanții lichidării consecințelor Avariei de la Cernobîl – 8100 lei; 

- pentru participanții celui de al II-lea Război Mondial – 1500 lei 

3. Se acordă ajutor material unic din Fondul de Rezervă al Consiliului raional, familiilor 

eroilor cazuți la datorie în anul 1992 și invalidului de razboi, după cum urmează: 

- Bulicanu Valentina Stepan (erou-Bulicanu Valeriu Gheorghe) – 1500 (una mie cinci sute) lei 

- Dumbravă Maria Vasile (erou-Dumbravă Valeriu Gheorghe) – 1500 (una mie cinci sute) lei  

- Popa Liuba Gherman (erou-Popa Ion Gheorghe) – 1500 (una mie cinci sute) lei  

- Țarnă Svetlana Nicolae (erou-Țarnă Tudor Emil) – 1500 (una mie cinci sute) lei 

- Arseni Grigore Ion  (invalid de razboi)  – 1500 (una mie cinci sute) lei  

4. Executarea prezentei decizii se atribuie Aparatului președintelui raionului. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului (dlui Vasile 

Mărcuță). 

Președintele ședinței 

Consiliului raional          

             

Secretar al  

Consiliului raional               Olesea Beschieru 

 

             Contrasemnat 

       Șef al Serviciului juridic               Sergiu Zmeu 

 



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de Vera Lazăr,  șef Direcție finanțe, persoana ce înaintează 

problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic 

și alocarea surselor financiare în acest scop,, 
 

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

Consiliului raional pentru data de  04  februarie curent. 

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

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul 

corespunzător proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu  

 

 

 



 


