
REPUBLIсA MoLDovA
CoNSILIUL RлIоNАL сАu;вtчl

D Е с lZlE пr.
din ,, 2022

Proiect
Cu privire la alocarea
mijloacelor fiпапсiаrе

Avind in чеdеrе demersul Preqedintelui АО "Fоrtа Veteranilor" Nrl73llr2;
cu аrt.|9, аrt.З2 lit.g) din Legea privind finanlele publice locale пr.3971200З

cu modifi сйrilе ulterioare;
cu pct. 5 lit. d) din Regulamentul privind constituirea Fondului de Rеzеrчй al

Consiliului raional Cйuqeni gi utilizarea mijloacelor acestuia, арrоЬаt рriп Decizia
Consiliului raional Cёuqeni пr.8lЗ2 din 26.09.20lЗ;

рriп dеrоgаrе de la Regulamentul privind асоrdаrеа ajutorului material unic din
mijloacele Fondului de rеzеrчё al Consiliului raional Cёuqeni, aprobat prin Decizia
Consiliului raional Сйuqепi пr.2l|9 din 04 mai 20l8,

in temeiul аrt.43 alin. (2), art.46 din Legea пr.4Зб1200б privind administralia
publicй lосаlй, сu modificйrile qi completйrile ulterioare, Consiliul raional Сйusепi
DECIDE:
1. Se аlосб mijloace financiare, din Fondul de rеzеrчй al Consiliului raional
СЙuЕепi, Direcliei Asisten!й Socialй si Proteclie а Familiei, in sumй totalё de
1378,3 mii lei, inclusiv:
1.1. pentru acordarea ajutorului material unic pentru 58 persoane cu dizabilitali qi
membrii familiilor decedali 1а ac{iunile de luptй репtru арйrаrеа suveranitйlii,
integritйlii qi independenlei Republicii Moldova, in cuantum de 1000,0 lei fiecare,
in sumй tоtаlй de 58,0 mii lei, сопfоrm Anexei nr.1 Ei Anexei пr.2;
1.2. репtru асоrdаrеа ajutorului material unic pentru 26|2 veterani, participanli la
acliunile de luptй pentru арйrаrеа suveranit6lii, integritetii ýi independenlei
Republicii Moldova, in cuantum de 500,0 lei fiесаrе, in sumй totalй de 130б,0 mii
lei, сопfоrm Anexei пr.З;
1.3. pentru achitarea serviciilor poEtale privind distribuirea ajutorului material рriп
intermediul oficiilor poEtale IS "PoEta Moldovei" in sulnй de l4,3 mii lei.
1.4. Data limitй de ехесutаrе а prezentei Decizii este 30 septembrie 2022.

2. Responsabil de ехесutаrеа prezentei Decizii se desemneazй qeful Direcliei
Asisten!ё Socialё;i Protec{ie а Familiei Cйugeni.



З. Controlul аsuрrа executбrii Deciziei se pune in sarcina vicepreqedintelui
raionului, responsabil ре domeniu.
4. Prezenta Decizie se publicё in Registrul de stat al actelor locale si se comunicё:

- Preqedintelui raionului Сйuqепi;
- vicepregedintelui raionului Сйuýепi, responsabil ре domeniu;
- Direcliei Fiпап!е Cбuqeni;
- Direcliei Asisten{й Socialй 9i Protec{ie а Familiei C5ugeni;
- Popula{iei raionului Cйugeni prin intermediul publicйrii ре pagina web а

consiliului raional cйuseni.
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