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DECIZIANT.2/5
din 05 aprilie 2018

Cu privire la r ep artizar e a
Fondului de rezewd,al Primdriei
oragului Cricova pe anul 2018

in scopul acorddrii ajutorului financiar unor invali zi

gi in conformitate

din oragul Cricova pentru tratament

cu prevederile deciziilor Consiliului orSgdnesc Cricova w.215 din 17.03.2011
"Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare gi utilizare a mijloacelor
Fondului de rezewd, al Primdriei oraqului Cricova", nr.9ll7 din 07.12.2017 ,, Cu privire la
aprobarea bugetului oraqului Cricova pe anul 2018 in lecturd a doua" gi in conformitate cu art.l4,
alin.2,lit.n) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVl din 28.12.2006 "Privind administratia
publicd loca\il', Consiliul orSgdnesc Cricova DECIDE:
1. Se repartizeazd, suma

de 2500,00 lei din Fondul de rezew6" al Primdriei oraqului Cricova,

dnlui Pozdneacov Andrei, invalid gr.I, cu domiciliul or. Cricova, str. Libertd[ii,25 ap.
7, pentru tratament.

2. Se repartizeazd. suma de 5000,0 lei din Fondul de rczewd" al Primdriei oragului Cricova
dnei Motelica Larisa, cu domiciliul or. Cricova, str. Chiqindului nr.97143 pentru
tratamentul fiului Motelica Cristian-Dimitrian, invalid gr.I qi sofului Motelica Sergiu
invalid gr.II.

3. Contabilul-qef al Primdriei oragului Cricova, dna Galina

va

asigura

4. Comisia pentru buget, finanJe, economie gi reforme, dl Efim Onilov, va

asigura

Cravcesco,

indeplinirea prevederilor prezentei decizii.

controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Pregedinte de gedintd

Larisa Oloier

Contrasemnat:
Secretar-interimar al

LudmilaNicolaev

Ia

Anexa
decizia Consiliului ordgdnesc Cricova
nr.2/5 din 05 aprilie 2018

Repartizarea mij loacelor financiare
din Fondul derezewd al Primdriei oragului Cricova.

/ler/

10.90.12 Protecfie sociali in cazuri exepfionale
11185 Aparatul primarului Cricova

7500,0

272600 Ajutoare bdnegti

7500,0

(oll9l'.
Secretar-interimar al

7500,0

LudmilaNicolaev

NOTA INFORMATIVA

in scopul acordirii ajutorului financiar unor invalizi dinoragul Cricova pentru tratament
alocat suma de 7500,0 lei din Fondul de Rezerv[ al Prim6riei orasului Cricova

este necesar de

pe anul 2018.

Exec: G.Cravcesco

