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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI
coNSrLruL ORA$ENESC CAUgnXr

DECIZIE nr.llzg
din 04 februarie 2021
Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din fondul de rezervd

Avind in vedere:
Cererile depuse de cet. Balanula Alexandra cu nr. de inregislrare 02ll-25-81 din
18.01

.202I, cet. Balica Ecaterina cu nr. de inregistrare 02ll-25-83 din 18.01.202I,

cet. Jernacov Nicolai cu nr. de inregistrare 02lI-25-75 din 15.0I.2021, cet. Cicerin

Claudia cu nr. de inregistrare 02ll-25-2521 din 28.12.2020, cet. Gogu Tatiana cu

nr. de inregistrare 02ll-25-2543 din 3I.I2.2020, cet. Costin Domnica cu nr.

de

inregistrare 02lI-25-16 din 05.01 .2021, cet. Movilu Vera cu nr. de inregistrare
02ll-25-2545 d\n 04.01 .2021, cet. Leanca Alexandra cu nr. de inregistrare 02lI-25-

22 din

05.01

.202I, cet. Gogu Lidia cu nr. de inregistrare 02lI-25-25 din

06.01 .2021, cet. Boran Clavdia cu

nr. de inregistrare 02lI-25-32 drn

11.01

"202I,

cet. Haritonov Iulia cu nr. de inregistrare 02ll-25-42 dtn 11.01.202I, cet. $erban

Marina cu nr. de inregistrare 0211.-25-46 din 12.01.2021, cet. Tafiyd Lidia cu nr. de
inregistrare 02ll-25-2513 din 28.12.2020, cet. Chiriac Tatiana cu nr. de inregistrare

02lI-25-2519 din 28.12.2020, cet. Cojocari Eugenia cu ru. de inregistrare 02ll-25-

25Il din 24.12.2020, cet. Arpentii Nichita
19.01

.202I, cet. Bulbuc Evdochia cu

17.12.2020, cet. Cotelnic Evghenia

cu nr. de inregistrare 02ll-25-94 drn

ff. de inregistrare 02ll-25-2439 din

cu nr. de inregistrare 02lI-25-2411

10.1,2.20,cet. MoEneaga Liuba cu nr. de inregis trare 02ll-25-2424/,f
aal A-^L^,{::
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Zglavula Elena cu nr. de inregistrare 02lI-25-2311 din 30.11.20, cet. Berlinschi
Alexandr cu nr. de inregistrare 02lI-25-7BB din 06.07.2020, cet. Cristea Ghenadie
cu nr. de inregistrare 02lI-25-2377 din03.12.2020, cet. Bdtrinac Tudor cu nr. de
inregistrare 02ll-25-2420 din 14.12.2020, cet. Pinzari Tudor cu nr. de inregistrare

02lI-25-2448 din 18.12.2020, cet. NoroEian Ruslan cu nr. de inregistrarc 02ll-25-

74 din

15.01

.2021, cet. Telescu Lidia cu nr. de inregistrare 02lI-25-55 din

13.01 .2021, cet.Cucta

Petuhov Nicolae

Ion cu nr. de inregistrare 02ll-25-2340 din 01.12.2020, cet.

nr. de inregistrare 02ll-25-2359 din 02.12.2020, cet. Ceban

Vasile nr. de inregistrare 02ll-25-2451 din 18.12.2020, cet. Bolfa Iulia cu nr. de

inregistrare 02ll-25-2498 din 24.12.2020, cet. Buslaeva Tatiana cu

nr.
inregistrare 02lI-25-2499 din 24.12.2020, cet. Duleba Svetlana cu nr.
inregistrare 02/l-25-2402 din 09.12.2020, cet. Gargalic Ecaterina cu nr.

de
de
de

inregistrare 02ll-25-2480 din22.12.2020, cet. CarauE Axenia cu nr. de inregistrarc

02ll-25-63 din 15.01 .2021, cet. Poloboc Nina cu nr. de inregistrare 02ll-25-98 din
19.01.2021, cet. Istrati Ion cu nr. inregistrare 02lI-25-2476 din 22.12.2020, cet.
Muntean Anastasia cu nr. de inregistrare 02ll-25-88a din 18.01 .2021, cet. Gherdov

Ivan cu nr. de inregistrare 0211-25-2479 din 22.12.2020, cet. Gufu Anastasia cu nr.
de inregistrare 02lI-25-133 din2I.01.2021, cet. Schiopu Ion cu nr. de inregistrare

02lI-25-Il7 din 20.01.2021,

cet. Fedorenco Clavdia cu nr. de inregistrare 02ll-25-

116 din 20.01.2021, cet. Dragulea Maria cu nr. de inregistrare 02ll-25-128 din
2I.01.2021, cet. Ivancenco Maria cu nr. de inregistrare 02lI-25-I44 din25.0I.2l,
cet. Dormenco Claudia cu nr. de inregistrare 02ll-25-148 din 25.0L2021.

in conformitate cu Regulamentul privind constituirea mijloacelor fodului
Rezervd al Consiliului ordsenesc Ciuqeni, aprobat prin Decizia nr.

2ll5

din

de
19

februarie 2020,

in conformitate cu art. 19 din Legeaprivind finanlele publice locale nr.397XV din 16.10.2003.

In temeiul art. 5(1), 7, 9, 14 (3), 20 (5) din Legea privi
public

istra!ia

-F

1.Se

aloci din fondul de rezervd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar unic

in sumS de 500 lei, cet. Balanu{a Alexandra pentru tratement medical.
2.Se aloci din fondul de rezewd al bugetului oragului Cdugeni ajutor financiar unic

in sumS de 1000 lei, cet. Balica Ecaterina pentru tratement medical.
3.Se alocd din fondul de rezewd al bugetului oraqului Ciuqeni ajutor financiar unic

in sumd de 1000 lei, cet. Jernacov Nicolai pentru tratement medical.
4.Se alocd din fondul de rezewi al bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar unic

in sumd de 1000 lei, cet. Cicerin Claudia pentru tratement medical.
5.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar unic

in sumd de 1000 lei, cet. Gogu Tatiana pentru tratement medical.
6.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oragului Ciuqeni ajutor financiar unic

in sumd de 1000 lei, cet. Costin Domnica pentru tratement medical.
7.Se alocd din fondul de rezervi al bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar unic

in sumd de 1000 lei, cet. Movilu Vera pentru tratement medical.
8.Se alfucd din fondul de

rezewl al bugetului oraqului Cbuqeni ajutor financiar unic

in sumd de 1000 lei, cet. Leanca Alexandra pentru tratement medical.
9.Se alocd din fondul de rezewd al bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar unic

in sumd de 2000 lei, cet. Gogu Lidia pentru tratement medical.
10.Se alocd

din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cbugeni ajutor financiar

unic in sumd de 1,000 lei, cet. Boran Clavdia pentru tratement medical.
11.Se alocd

din fondul de rezervd aI bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar

unic in sumd de 500 lei, cet. Haritonov Iulia pentru tratement medical.
12.Se aloc6

din fondul de rezervd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar

unic in sumd de L000 lei, cet. $erban Marina.
13.Se alocd

din fonduL de rezervd al bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar

unic in sumd de 500 lei, cet. Tari{5 Lidia pentru tratement medical.
14.Se alocd

din fondul de rezervd al bugetului oraqului cdugeni

unic in sumd de 500 lei, cet. Chiriac Tatiana.
15. Se alocd din
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unic in sumd de 500 lei, cet. Cojocari

Eugenia.
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16.Se alocd

din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar

unic in sumd de 500 lei, cet. Arpentii Nichita pentru tratement medical.
17.Se alocd

din fondul de rezewd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar

unic in sumd de 500 lei, cet. Bulbuc Bvdochia pentru tratement medical.
18.Se alocd

din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar

unic in sumd de 1000 lei, cet. Cotelnic Evghenia pentru tratement medical.
19.Se alocd

din fondul de rczew\, aI bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar

unic in sumd de 1000 lei, cet. Moqneaga Liuba pentru tratement medical.
20.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cbugeni ajutor financiar
unic in sumd de 500 lei, cet. Arabadji Liubovi pentru tratement medical.
21.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumi de 1000 lei, cet. Onofreiciuc Valentina pentru tratement medical.

22.5e alocd din fondul de rezervd aL bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumi de 500 lei, cet. Zglavu[a Elena pentru tratement medical.
23.Se a-1oc5 din fondul de rezervi al bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumd de 500 lei, cet. Berlinschii Alexandr.

24.5e aloci din fondul de rezewd al bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Cristea Ghenadie pentru tratement medical.
25.Se alocd din fondul de rezervd aI bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet.

Bitrinac Tudor.

26.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar
unic in sumd de 2000 lei, cet. Pinzari

Tudor

pentru tratement medical.

27.5e aloci din fondul de rezervd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumb de 1000 lei, cet. Noro;ian Ruslan pentru tratement medical.
28.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Teleqcu Lidia.
29.Se aloci din fondul de rezervd al bugetului oragului
unic in sumd de 1000 lei, cet. Cucta Ion.
30.Se alocd din fondul de rezervi al bugetului oraqului
unic in sumd de 1000 lei. cet .Petuhov Nicolae.

3l'Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Ceban Vasile pentru tratement medical.
32.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oragului Ciuqeni ajutor financiar
unic in sumd de 2000 lei, cet. Bolfa Iulia pentru tratement medical.
33.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Buslaeva Tatiana pentru tratement medical.
34.Se

aloci din fondul de rezewd al bugetului oragului Cdugeni ajutor financiar

unic in sumd de 1000 lei, cet. Duleba Svetlana pentru tratement medicai.
35.Se alocd din fondul de rczervd, al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Gargalic Ecaterina pentru tratement medical.
36.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Caraus Axenia pentru tratement medical.

37'Se aloci din fondul de rezervd al bugetului oraqului Ciuqeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Poloboc Nina pentru tratement medical.
38-Se alocd din fondul de rezervd, al bugetului oragului Cbugeni ajutor financiar
unic in sumd de 2000 lei, cet. Istrati lon.
39.Se alocd din fondul de rezervd al bugetului oraqului Cdugeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Muntean Anastasia pentru tratement medical.
40.Se alocd din fondul de rezervd, al bugetului oragului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Gherdov rvan pentru tratement medical.
41.Se alocd din fondul de rezervd, aI bugetului oragului Cdugeni ajutor financiar
unic in sumd de 1500 lei, cet. Gu{u Anastasia.

42-se alocd din fondul de rezervi al bugetului oragului Cbuqeni ajutor financiar
unic in sumd de 2000 lei, cet. $chiopu Ion.
43.Se alocd din fondul de rezewd al bugetului oraqului Cduqeni ajutor financiar
unic in sumd de 1000 lei, cet. Fedorenco Clavdia.

44.se alocd din fondul de rezervd al bugetului oragului cduqeni
unic in sumd de 1000 lei, cet. Dragulea Maria.
45.Se alocd din fondul de rezewd al bugetului oraqului
unic in sumd de 1000 lei, cet. Ivancenco Maria.

46.Se alocd din fondul de rezewd al bugetului oraqului C5uqeni ajutor financiar
unic in sumd de 2000 lei, cet. Dormenco Claudia pentru tratement medical.

T.Executarea prezentei Decizii se pune

in

sarcina Contabilului-qef Olesea

Procopenco.

.

48. Controlul executdrii prezerrtei Decizii se pune in sarcina Primarului Anatolie
Donlu.
49 . Prezerfta

Decizie se comunicS:

- Primarului oragului Cduqeni;

- Compartimentului contabilit ate a Primdriei or. Cdugeni;
- Persoanelor interesate;

- Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei
aduce

de Stat a Republicii Moldova qi

se

la cunoqtinld publicd prin intermediul plasdrii pe pagina web a primdriei

or.Cdugeni gi includerii in Registrul de Stat a actelor locale.

PRESEDINTELE
$EDINTEI
Sergiu Gogu

CONTRASEMNEAZA
TARUL CONSILIULUI ORA$ENESC
Ala Cucog-Chiselifa

