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DECIZIA Proiect
nr. 6/1

din 15.10.2021

Cu privire la distribuirea fondului de rezervă 
a oraşului Cimişlia pentru anul 2021

în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 
28.12.2006, art. 14 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, 4, 
art. 18, art. 23 alin. (2) lit. g) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 19 
din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003 şi Deciziei Consiliului orăşenesc 
Cimişlia nr. 9/10 din 23.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 
2021 în a doua lectură”, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A aproba alocarea mijloacelor financiare în valoare de 5,0 mii lei din fondul de rezervă al
Consiliului orăşenesc Cimişlia, ajutor financiar unic, Dnei în legătură cu
necesităţi de tratament şi situaţia grea financiară.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului oraşului 
Cimişlia D-ul Sergiu Andronachi.

3. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.
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Nota informativă
la Proiectul de Decizie nr. 6/1 din 15.10.2021

“Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a oraşului Cimişlia pentru anul 2021”
Pentru anul 2021, conform Deciziei Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 9/10 din 23.12.2020 „Cu 

privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2021 în a doua lectură” s-a aprobat fondul 
de rezervă în mărime de 300,0 mii lei. Conform deciziilor anterioare s-au alocat mijloace financiare în 
valoare de 51,0 mii lei, inclusiv:

• Decizia nr.3/12 din 14.04.2021 -  25,0 mii lei,
• Decizia nr.4/4 din 09.06.2021 -  20,0 mii lei,
• Decizia nr.5/2 din 21.07.2021 -  6,0 mii lei.

La data curentă soldul nerepartizat constituie 249,0 mii lei. Astfel, conform cererii parvenite de 
la angajata Primăriei oraşului Cimişlia, Dna , se propune alocarea mijloacelor financiare
din fondul de rezervă pentru anul 2021 în mărime de 5,0 mii lei. Ajutor financiar solicitat este pentru 
acoperirea cheltuielilor aferente intervenţiei chirurgicale la ochi şi tratamentului aferent.
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