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DECIZIA Proiect
nr. 01/04 

din 25.02.2022

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 13,0 mii lei din fondul de rezervă 
al Consiliului orăşenesc Cimişlia pentru anul 2022, inclusiv:

1.1 - 3,0 mii lei, surse financiare pentru organizarea acţiunilor de comemorare a victimelor 
catastrofei de la Cernobâl;

1.2 - 8,0 mii lei, mijloace financiare pentru organizarea activităţilor de comemorare a 
camarazilor de luptă participanţi la războiului din Afganistan;

1.3 - 2,0 mii lei, ajutor financiar unic Dlui în legătură cu situaţia grea
financiară.

2. Responsabil de executarea prezentei Decizii se pune în sarcina primarului oraşului 
Cimişlia, Dl Sergiu Andronachi.

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

4. Prezenta Decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor vizate şi va fi publicată în 
Registrul de Stat al Actelor Locale şi pe/pagina oficială a Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar
Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

Sergiu ANDRONACHI 

Cristina PÎNZARI 

Ion SECARĂ

Nota informativă
la Proiectul de Decizie nr. 01/04 din 25.02.2022 

„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.

Astfel, conform demersurilor prezentate de către AO „Cernobîl”, AO „Uniunea 
veteranilor războiului din Afganistan a raionului Cimişlia”, se propune alocarea
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mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru anul 2022 în mărime de 13,0 mii lei, 
după cum urmează:

> Prin demersul nr. 02/lj-79 din 04.02.2022 AO „Cernobîl” solicită ajutor 
financiar în mărime de 3,0 mii lei, pentru organizarea acţiunilor de comemorare a 
victimelor catastrofei de la Cernobîl;

> Prin demersul nr. 02/lj-30 din 13.01.2022 AO „Uniunea veteranilor 
războiului din Afganistan a raionului Cimişlia” solicită un ajutor financiar în 
sumă de 8,0 mii lei, pentru organizarea activităţilor de comemorare a camarazilor 
de luptă.

Specialist principal pentru planificare Lilia POPOVICI
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