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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILTUL RAIOXIT, BASAII.ABBASCA
MD-6702, or. Basarabeasca. str. K. Marx. 55

tel/ fax (297 ) 2-20-58, (297 ) 2-20-57 E-mai I : con s i I i u I @basarabeasca. nr d

DECIZIE
PEIIIEHI,IE

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 07 iunie 2022

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

nr.03102

Examindnd demersul qefului interimar al Direcfiei asistenld sociala qi protecfie a
familiei cu m. 142 din 09.02.2022, prin care se solicitd resterbilirea unor transfcruri cu
destinalie speciald din Fondul de suslinere sociald a populafiei pentru pachetul rninim
de servicii sociale, nevalorificate qi rdmase in bugetul raional la situatia cJin 01.01.2022,
avAnd in vedere necesitatea acorddrii din Fondul de rezervd al Consiliului raional pentru
anul2022 a ajutoarelor materiale unice unor cetSleni ai raionuh-ri din familii socialmcnte
vulnerabile in baza cerin{elor gi documentelor justificative prczentate de cdtre acestia,
ddnd curs adresdrii Secretarului General a Federafiei de Lupte a Republicii Moldova nr.
228 din 20 mai 2022, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr.
39712003 privind finanfele publice locale (MO nr.24B-253/2003 art.996), cu
modificirile ulterioare, art.43 alin. (2) Ei art. 46 din l.egea nr. 43612006 privind
administrafia publicd locald (MO nr.32-35/2007 art.l l6), cu modificdrile ultcrioare, in
baza Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervd al C'onsiliului
raional Basarabeasca pe anul2022, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06/05 din
16.12.2021, precum qi a avizului Comisiei consultative de specialitate pentru economie,
buget qi finanle, Consiliul raional Basarabeasca

DBCIDE:
1. Se alocdDirecfiei asistenfd sociali qi protecfie a familiei, mijloace financiare in

sum6 de 49,3 mii lei din soldul disponibil de mijloace financiare, constituit la
01.01 .2022, in urma execut5rii bugetului raional pe anul 2021, pentru rcstabilirea
transfbrurilor cu destinafie specialS din Fondul de susfinere sociald a populafici. alclcate
anterior din bugetul de stat pentru pachetul minim de servicii sociale, nevalori{rcate si
ramase in bugetul raional la situalia din 01.01.2022.

2. Se alocd din Fondul de rezervd al Consiliului raional lJasarabeasca pe anul 2022
mijloace financiare in sumd totald de 2110 mii lei, pentru acordarea ajutoarelor materiale
unor cetdleni din familii socialmente vulnerabile din raion, conform anexei la prezcnta
decizie.

3. Se alocd din mijloacele financiare aprobate in bugetul raional pentru anul 2022
la compartimentul ,,Activitdtri sportive", suma de 5,0 mii lei, pentru acopcrirea pa(iald a
cheltuielilor legate de deplasarea membrei selec{ionatei I{epublicii Molclova <Je lupte
feminine,  la campionatul Europei Juniori.

4. Direclia finanle (dna Maria Muntean) in confbrmitate cu legislalia in vigoare, va



efectua remanierile respective legate de precizarea planurilor in vederea aloc6rii

mijloacelor financiare prevazute in prezenta decrzie.

5. Contabilul-gef 
^din 

cadrul Aparatului preEedintelui raionului (dna Silvia Niculila)

va efectua operaliunile financiare cL lin de competenla sa in vederea alocbrii mijloacelor

financiare pievbzute in pct. 2 Si3 din prezenta decizie.

6. Direclia asistenla social[ Ei proteclie a familiei (dl Mihail Martinov) va asigura

in partea de referinla efectuarea operaliunilor de contabilitate in legdtura.cu restabilirea

transferurilor cu destinalie specialS specificate in pct. I alprezentei decizii'

7. Responsabilitatea executarii prezentei decizri se pune in seama pregedintelui

raionului Basarabeasca' dl Piotr Puqcari'

8. Prezenta decizie intrd in vigoare la clata publicarii in Registrul de Stat al

Actelor Locale gi urmea z6 a fiadusd li cunoqtinla persoanelor cointeresate, precum qi la

cunoqtinla publicd prin intermediul paginii oficiale' a Consiliului raional:

www.basarabeasca.md.

Preqedintele qedinlei

Consiliului raional B asarabe€IScp',;-,
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Contrasemneazd: t"' '
Secretarul Consiliului
Raional Basarabeasca

Gheorghe TURCU

Gheorghe LIVIJ'CHI



Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervd
al Consiliului Raional Basarabeasca pentru anul 2022

Anexd
la decizia Consiliul raional
nr. 03102 din 07 .06.2022

ria MIINTEAN
Contrasemneazd:

$eful adjunct al Direcli

Nr.
d/o

Solicitan{ii de
mijloace financiare

Domiciliul Destina{ia mijloacelor
financiare solicitate

Suma
alocatl

lei

1 Ajutor material pentru
tratament medical fi ului

) Ajutor material pentru operalia
chirursicala la ochii

3 Ajutor material pentru
tratament medical gi procurarea
medicamentelor

4

,
Ajutor material pentru
reparatia casei de locuit
Ajutor material pentru
reabilitarea dupd intervenlia
chirursicalS

6 Ajutor material pentru
reabi I itarea dupd intervenlia
chirurpicala

7 Ajutor material pentru opera[ia
chirursicald

Total: 21000

Secretarul Consiliu
Raional Basarabear Gheorghe t,lVIJ'CHI




