REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul ordgdnesc Cricova

PECITYBJIIIKA MOJINOBA
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PzuMAzuA

DECIZIANT. 1/13
din 15 februarie 2018

Cu privire la repartizarca

Fondului de rezewd al Primdriei
oragului Cricova pe anul 2018

in scopul acorddrii ajutorului financiar pensionarilor gi invalizilor din oraqul Cricova
pentru servicii de protezare dentard, persoanelor socialmente vulnerabile, persoanelor pentru
lichidarea consecinfelor situaliei exceplionale gi in conformitate cu prevederile deciziilor
Consiliului ordgdnesc Cricova m.215 din I1.03.2011 "Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de formare gi utilizare a mijloacelor Fondului de rezervd al Primdriei oragului
Cricova", nr.9ll7 din 07.12.201'7 ,, Cu privire la aprobarea bugetului oragului Cricova pe anul
2018 in lecturd a doua" gi in conformitate cu art.l4, alin.2,lit.n) din Legea Republicii Moldova
nr.436-XVI din28.12.2006 "Privind administra{ia publicd locald", Consiliul ordqdnesc Cricova
DECIDE:

1.

Se repartizeazd suma de 30000,0 lei din Fondul de rezewd al Primdriei oragului
pentru
Cricova
servicii de protezare dentard / cite 1000 lei pentru o persoan6./.

2. Se repartizeazd suma de 5000,0 lei din Fondul de'rezewd" al Primdriei oragului Cricova
dnlui Lilian Vodeanu(invalid gr. I) cu domiciliul or. Cricova, str. Nicolae Milescu-Spdtarulm.26
ap.3 pentru ameliorarea situafiei materiale.
3. Se repartizeazd. suma de 2500,0lei din Fondul derczewdal Primdriei oragului Cricova
dnlui Lilia Antonova cu domiciliul or. Cricova, str. Chiqindului nr.106 ap.5 pentru lichidarea
consecin{elor situafiei exceplionale (incendiu din 20.12.2017)

Contabilul-gef al Primdriei oragului Cricova, dna Galina Cravcesco, va asigura
indeplinirea prevederilor prezentei decizii.

4.

5. Comisia pentru buget, finanJe, economie gi reforme, dl Efim Onilov, va
controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Pregedinte de gedinld

Viorica Cazacu

Contrasemnat:

Secretar interimar al

Irina Certan

asigura

la

Anexa
deciziaConsiliului orSgdnesc Cricova
nr. 1/ 13 din 15 februarie 2018

Repartizarea mij loacelor fi nanciare
din Fondul de rezeri al Primlriei oraqului Cricova.
lleil
07.80.06 SInItate publicl
11185 Aparatul primarului Cricova

251000 Subsidii acordate intreprinderilor de stat gi
municipale
251100 Subsidii acordate intreprinderilor de stat qi
municipale nefinanciare

30000,0

30000,0
30000,0

10.90.12 Protecfie sociall in cazuri exepfionale
11185 Aparatul primarului Cricova

7500,0

272600 Ajutoare bdneqti

7500,0

Total

Secretar interimar al Co

37500,0

Irina Certan

