
REPUBLICA МОLDОЧД
CoNSILIuL RAIoNAL сАugвплt

D Е с lzlE пr.
din ." ''' 2022

Proiect

Cu privire la alocarea
mijloacelor fiпапсiаrе

Avind iп vedere demersul Pregedintelui CVRA CбuEeni" Nr105/12;

сu art. |9, аrl.З2lit.g) din Legea privind finanlele publice locale, пr. З9]l20оЗ

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

Consiliului raional Cбuqeni qi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia

Consiliului raional Cйuqeni пr.8lЗ2 din 26,09,20l3;

prin derogare de la Regulamentul privind acordarea ajutorului material unic din

mijloacele Fondului de rezervй а1 Consiliului raional Cйuqeni, aprobat рriп Decizia

Consiliului rаiопаl CйuEeni пr.2l|9 din 04 mai 2018,

in temeiul аrt.4З alin. (2), art.46 din Legea пr.43612О06 privind administralia

publicЙ lосаlй, cu modificйrile qi completбrile ulterioare, Consiliul raional Сйuqепi

DECIDE:
1. se аlосй mijloace fiпапсiаrе, din Fondul de rezeryi а| consiliului raional

Cбugeni, Direcliei Asisten!й Sociald 9i Proteclie а Familiei, in sumЙ totalб de 10б,1

mii lei, inclusiv:
l .l. pentru асоrdаrеа ajutorului material unic pentru 7 persoane сu

membrii familiilor decedali in rйzьоiul din Дfganistan, in cuantum

fiесаrе, iп sumй totala de 7,0 mii lei, сопfоrm Дпехеi пr.l;

|.2. pentru асоrdаrеа ajutorului material unic pentru 19б veterani din

Дfgапistап, in cuantum de 500,0 lei fiесаrе, iп sumй totalй de

dizabilitali Ei

de 1000, 0 lei

rlzboiul din
98,0 mii lei,

сопfоrm Anexei пr.2;

1.З. репtru achitarea serviciilor poqtale privind distribuirea ajutorului material prin

intermediul oficiilor poqtale [S "Pogta Moldovei" in sumй de 1,1 mii lei,

1.4. Data limitй de executare а prezentei Decizii este 3l mai 2022,

2. Responsabil de executarea prezentei Decizii se desemneazй geful DirecЦiei

Asisten!й Socialб qi Proteclie а Familiei Сйuqепi,

з. Controlul аSuрrа ехесutйrii Deciziei Se рuпе in sarcina vicepreqedintelui

raionului C6uqeni, responsabil ре domeniu.

4. Prezenta Decizie se publicй in Registrul de stat al actelor locale 9i

- Preqedintelui raionului Cйuqeni;

se comunicd:



- Vicepreqedintelui raionului Cбu;eni, responsabil ре domeniu;
- Direc{iei Fiпап!е Cйugeni; t

- Direcliei Asisten{a Socialё qi Proteclie а Familiei Сйugепi;
- Popula{iei raionului Сйu;епi рriп intermediul publicйrii ре pagina web а

Consiliului raional Cйugeni.
PREýEDINTELE ýEDINfEI :

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL CONSILIULUI

RAIONAL CAUýENI
охапа CiK"lBV


