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                                                                                                           PROIECT                                                                          
  

DECIZIE nr. 1 / 6  
 

din  28  martie   2018                                                                                  s. Grozești 
 

 

’’  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 , Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014  , 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, Bugetul local pentru anul 2018 ,aprobat prin Decizia nr.8 / 7 

din 08.12.2017  și a cererilor unor cetățeni și  avizul Comisiei pentru economie şi buget ,   

Consiliul local, 

DECIDE: 

 

1.Se alocă surse  financiare  de la ORG 1 1586  Primăria Grozești  

                                                      ORG 2 03395  Primăria Grozești ,Acțiuni generale ,  

                                                      Gestionarea fondului de rezervă  

în scopul acordării ajutorului     financiar    unic  categoriilor social – vulnerabile  , 

 după cum urmează : 

- persoanelor participante la conflictul din Afganistan - 4 persoane x 200 lei  = 800 lei 

( Lista şi Anchetele Sociale se anexează ) 

 - participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei  Cernobîl – 5 persoane x 200 lei = 1000 lei 

( Lista şi Anchetele Sociale se anexează ) 
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- Participanţilor la conflictul din Transnistria – 16 persoane x 200 lei = 3200 lei 

( Lista şi Anchetele  Sociale se anexează ) 

-Veteranilor celui de-al doilea război mondial – 1 persoane x 200 lei = 200 lei  

( Lista şi Anchetele Sociale se anexează ) 

                     TOTAL -  5200,00  lei  

2.Responsabil pentru  executarea deciziei se  desemnează  contabilul – şef Lefter  Polina. 

3.Controlul executării  deciziei se atribuie primarului Crîșmaru  Silvia. 

 

 

      AU VOTAT:  Pro  -   ,   Contra -     , Abţinuţi – 

 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


