
                                                                                   DECIZIE nr.                                   proiect 

din 2021 

or.Rezina. 

 

 

„ Cu privire la modificarea Regulamentului de acordare a mijloacelor 

 financiare din fondul de rezervă a orașului Rezina ”. 

 

              Examinînd nota informativă a primăriei orașului, în temeiul art.14 alin.(2) lit.n 
1 

) din 

Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, consiliului orășenesc Rezina, raionul Rezina, 

 

DECIDE: 

 

      1. Se modifică Regulamentul de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a 

orașului Rezina aprobat prin decizia consiliului orășenesc nr.7/13 din 28.10.2016 după cum 

urmează:  

 

- la punctul 5) lit.h)  după cuvîntul „boli” se adaugă textul „cronice, tratament continuu 

costisitor, reabilitare de lungă durată, ”; 

- punctul 5 se completează cu lit i) acordarea ajutorului financiar unic la nașterea copilului 

a căror părinți domiciliază permanent pe teritoriul primăriei orașului Rezina – 1000 lei; 

- lit.i) din punctul 5) devine lit.î). 

 

   2. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința publică, se publică pe site-ul 

www.actelocale.gov.md și întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                      

 

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   L.Răileanu 

         

Coordonat:  primarul or.Rezina                                                                   S.Tatarov 

Contabil șef                                                                                                  T.Slivinskaya 

Specialist principal                                                                                       A. Morari 

Executor specialist principal                                                                         L.Vudvud 

 

 

 

 

http://www.actelocale.gov.md/


                                                  NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul deciziei consiliului orășenesc   „ Cu privire la modificarea Regulamentului de 

acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a orașului Rezina ”. 

 

 

1.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul. 

 

Proiectul deciziei a fost elaborat întru susținerea populației din teritoriul administrat și 

realizarea competențelor de către consiliul orășenesc prevăzute  art.14 alin.(2) lit.n 
1 

) din Legea 

nr.436/2006 privind administraţia publică locală, consiliul local decide asupra constituirii 

fondului de rezervă și aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a modifica și completa 

Regulamentul de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a orașului Rezina 

aprobat prin decizia consiliului orășenesc nr.7/13 din 28.10.2016. Se propune de a acorda ajutor 

financiar unic persoanelor care au boli cronice, tratament continuu costisitor, reabilitare de lungă 

durată, nașterea copilului a căror părinți domiciliază permanent pe teritoriul primăriei orașului 

Rezina - 1000 lei. 

 

 

3. Fundamentarea economico-financiară: Prezentul proiect de decizie necesită cheltuieli 

financiare, care vor fi alocate din fondul de rezervă aprobat. 

 

 

  

Specialist principal                                                                                    Lilia Vudvud 

 

 

 


