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DECIZIA Proiect
nr. 04/ OS' 

din 29.06.2022

Cu privire la distribuirea fondului de rezervă 
a oraşului Cimişlia pentru anul 2022

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, art. 19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003 şi Deciziei 
Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 08/30 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului 
oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în a doua lectură”, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A aproba alocarea mijloacelor financiare în valoare de 7,0 mii lei din fondul de rezervă al 
Consiliului orăşenesc Cimişlia pentru anul 2022, inclusiv:
1.0 mii lei, ajutor financiar unic Dlui în legătură cu situaţia grea
financiară.
1.0 mii lei, ajutor financiar unic Dnei în legătură cu situaţia grea financiară.

- 2,0 mii lei, ajutor financiar unic Dnei -  - -  ţn ţegătură cu situaţia grea
financiară.

- 3,0 mii lei, ajutor financiar unic, pentru susţinerea tânărului participant, Bulgara Ion, la 
Campionatul European de junior, care se va desfăşura în perioada 16-20 iunie 2022 în 
oraşul Bucureşti.

2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia dl Sergiu 
Andronachi.

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme 
economic-financiare şi investiţii.

4. Prezenta Decizie va fi publicată în Registral^de Stat al Actelor Locale şi pe pagina 
oficială a Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 
Avizat:
Secretarul Consiliului

Sergiu ANDRONACHI 

ristina PÂNZARI

Jurist Ion SECARĂ
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Nota informativă
La Proiectul de Decizie nr. 04/ 0 ^  din 29.06.2022 

“Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a oraşului Cimişlia pentru anul 2022”

Pentru anul 2022, conform deciziei Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 08/30 din 
22.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în a 
doua lectură” s-a aprobat fondul de rezervă în mărime de 300,0 mii lei. , conform 
deciziei nr. 01/04 din 25.02.2022 s-au alocat 116,0 mii lei, la data curentă soldul 
nerepartizat constituie 184,0 mii lei.

Astfel, conform cereilor parvenite de la cetăţenii oraşului Cimişlia se propune 
alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru anul 2021 în mărime de 6,5 
mii lei, după cum urmează:

> Conform cererii nr. 02/lf -1059 din 26.04.2022 Dl (a.n.
solicită ajutor financiar în legătură cu intervenţia chirurgicală suportată la 

Institutul Oncologic.
> Prin cererea nr. 02/lf -1166 din 17.05.2022 Dna _ ,1

solicită ajutor financiar pentru cheltuieli de înmormântare a soţului.

> Conform scrisorii nr. 113 din 06.05.2022 Federaţia de Lupte din Republica 
Moldova solicită suport financiar pentru participarea membrului selecţionatei 
Republicii Moldova de lupte libere, Bulgaru Ion (a.n.2005), locuitor al oraşului 
Cimişlia, la Campionatul European de junior, care se va desfăşura în perioada 
16-20 iunie 2022 în oraşul Bucureşti.

Specialist principal pentru planificare Lilia POPOVICI
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