REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul ordgdnesc Cricova
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PRIMARIA

DECIZIA Nr.

4l l0

Cu privire la rePartizarea

Fondului de rezervd al Primdriei
oragului Cricova Pe anul 2018
legdtur6 cu
in scopul acord6rii ajutorului financiar persoanelor cu deficiente de auzin
in
vulnerabile
zita lnternalional6 u f..ro*lor cu deficienle d" uur, persoanelor socialmente cu incendiul
in legdturd
Ggatura cu anul de studii 2018-2}l% pentru inl[turarea _consecintelor
qi in conformitate cuprevederile
apartamentului pe adresa oraqul Cricova str. Minerilor 15/13
privire la aprobarea
deciziilor Consiliului or6q6nlsc Cricova nr.2l5 din 17.03.2011 "cu
Fondului de rezervd' al
Regulamentului privind rnodul de formare qi utilizare a mijloacelor
primdriei oraqului cricova,,, nr.gllT din o7.li.2ol7 ,, cu privire la aprobarea bugetului oragului
art.14, ahn.2,lit.n) din Legea
Cricova pe anul 2018 in lecturd a doua" qi in conformitate cu
publicd loca16",
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28-.12.2006 "Privind administralia
Consiliul ordqdnesc Cricova DECIDE:

1.

oraqului
Se repartizeaza suma de 2000,0 lei din Fondul de rezervd al Prim[riei
cu deficien{e
Cricova pe anul 2018 pentru acordarea ajutorului financiar persoanelor
auz.
de
|iuuMondiald a persoanelor cu deficiente
de auzin leg6tur6
",
(4 pers. cite 500,0 lei)/anexa nr.1/.

Primdriei oraqului
Se repartizeazd suma de 4000,00 lei din Fondul de rezervd al
pentru procurarea
nr.22
Unirii
Cricova, dnei Irina Harea cu domiciliul or. Cricova, str.
rechizitelor Ecolare pe anul de studii 20t8-2019.)lanexaw.2l.

2.

3.

Primdriei oragului
Se repartizeazd suma de 10000,0 lei din Fondul de rezerv6 al
nr.9 pentru inldturarea
Cricova dnlui Grigori Coliban proprietarului apartamentului cu
oraqul Cricova str'
din
nr.13
consecintelor in legdturd cu incendiul apartamentului
Minerilor nr. 1 5/anex a nt.2l'

4.

va asigura
Contabilul-qef al Primdriei oraqului Cricova, dna Galina Cravcesco,
indeplinirea prevederilor prezentei decizii'

va
5. Comisia pentru buget, finanle, economie qi reforme, dl Efim onilov,
controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii'

Preqedinte de qedinli

Efim Onilov

Contrasemnat:
Secretar interimar Consil

Ludmila Nicolaev

asigura

Anexa nr.l

la decizia Consiliului ordgf,nesc Cricova
rtr.4/ 10 din 13.09.201g
Repartizarea mijloacelor fi nanciare
din Fondul de rezervd,al primdriei oraqului
cricova pe
10.90.12 Protecfie

anur 20rg.

/lei/

sociall in cazuri exepfionale

11185 Aparatul primarului Cricova

2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

272000 Prestafii de asistenfd sociald
272600 Ajutoare bdnegti

Total
Lista
Numele gi prerlr.n.rte

Denisov Iurie

r cu deficien

de auz
Numdrul
Domiciliu
legitima{iei
129163

str.Moldovita20A
str. B.Glavan 15
str. B.Glavan l5
Str. Chiqinaut

ii+l2l

Secretar-interimar al

Ludmila Nicolaev

Anexa nr.2
decizia Consiliului ordgdnesc Cricova
nr.4/
din 13.09.2018

l0

Repartizarea mijloacelor fi nanciare
din Fondul de rezervdal primdriei oraqului
Cricova.

/leil
19:9012 Protec(ie sociall in cazuri exep(ionale
11185 Aparatul primarului Cricova
272000 Prestalii de asistenfd sociald
272600 Ajutoare bdnegti
Total

Secretar-interimar al Co

14000,0
14000,0
14000,0
14000,0

Ludmila Nicolaev

NOTA INFORMATIVA
a persoanelor cu deflcienle de auz, noul an de studii 20182019 qi pentru inlSturarea consecintelor in legdturi cu incendiul apartamentului nr.13 din oraqul
Cricova str. Minerilor nr.15 se propune de a aloca suma de 16000,0 lei din Fondul de Rezervd al
Primdriei oragului Cricova pe anul 2018.

in legdturd cu Ziua Mondiald

Exec: G.Cravcesco

