
Anexă nr. 1 

la Decizia nr. 4 / 3 

din 15.10.2018  

  

Notă   informativă  

 la Proiectul  de  Decizie “ Cu privire  la alocarea surselor financiare din  Fondul  de   

                                            Rezervă   2018   al   Primăriei    Grozeşti .“  

  

  

  

În conformitate cu  Legea  privind  administraţia publică locală Nr. 436- XVI din   28. 12. 2006 ,  

Legea finanţelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,  Regulamentul  privind   constituirea   

Fondului de rezervă al   Primăriei satului Grozeşti,  r-nul Nisporeni şi utilizarea mijloacelor acestuia, 

se propune examinarea cererii cet. Mărgineanu Diana din 18.06.2018, în scopul  alocării mijloacelor 

financiare pentru tratamentul leucemiei acute mieloblastică în sumă  de 5000 lei ( cinci  mii lei ).  

 Acest proiect de decizie este constituit în relevanţă cu necesităţile unei persoane ale comunităţii 

noastre pentru a o ajuta să depăşească o problemă gravă de sănătate. Acest pas, de a aloca mijloacele, 

este consultat şi a venit şi din sugestia consilierilor locali, adică constituie atât interes public, cât şi 

local.  

Fondul de rezervă al Primăriei Grozeşti poate fi utilizat pentru acordarea ajutorului financiar 

persoanelor vulnerabile, reieşind din materialul anexat şi prezentat drept confirmare la cererea depusă. 

Transplantul de celule STEM, care se efectuiază în străinătate, necesită surse considerabile. Prin 

aportul nostru se acoperă doar o parte minimă din suma cerută, doar că tînăra de 22 de ani are drept 

la sănătate şi suport din partea colectivităţii noastre.  

Se cunosc multiplele intervenţii ale pacientei prin  toate mijloacele informaţionale posibile, atît media, 

cât şi organizare de donaţii la nivel local, naţional și internațional.  

Obiectivul nostru clar este de a ajuta în limita mijloacelor disponibile un membru al colectivităţii, 

aflat la grea încercare, ceea ce ar duce la o încurajare, la un stimul.   

 Solicit aprobarea acestui proiect de decizii, care este unical, menit să dea curaj unei persoane cu 

necesităţi speciale, care zilnic suportă cheltuieli  considerabile de tratament.de tratament.  

  

Primar                    Silvia Crîşmaru  

  

  

  

 

 

  


