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Cu privire la acordarea ajutorului material din
Fondul de Rezervd al municipiului Orhei

in temeiul art.10, art.l18-121, art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.14, alin.(2\ lit.nr), art.l7, alin.(l), art.l9, alin.(af qi (7),
art,40, alin.(2), lit.a) din Legea privind administralia public[ localS nr.436-XVI din 28.12.2006
art.33, lit.i) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale; art.8-13 qi
art.15 ale Legii privind transparenta in procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; art.37, alin.(l)
din Legea finanlelor publice qi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.l8l din 25.07.2014; decizia
nr.l1.20 din 10.12.2019,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul
2020"; titlul II, pct.3, titlul III, pct.(g) qi pct.(13.6) din Regulamentul privind modul de
constituire qi utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervd al municipiului Orhei aprobat prin
decizia Consiliului municipal Orhei nr.2.3 din 05.03.2020, examindnd nota informativa
prezentat6,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

L Se acordd ajutor material din Fondul de Rezervd al municipiului Orhei in sumd de
30000 (treizeci mii lei, 00 bani) lei, cetdfenilor municipiului Orhei, conform anexei la prezenta
decizie. '

2. Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei va intreprinde acliunile
respective pentru asigurarea execut6rii prevederilor prezentei decizii in conformitate cu
legislalia in vigoare.

3. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al
actelor locale Ei poate fi atacatd la Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile din data comunicdrii in
condiliile Codului Administrativ.

4. Controlul asupra executArii prezentei decizii revine viceprimarului municipiul Orhei
dna Anastasia IURCAN.
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Lista locuitorrilor mur
ajutorului financiar unic din' W

nr.
d/o

Nume, prenume
<<--\'Jl]!i- -

atlresa"/domictfut r;"- categoria/necesitatea
acordtrrii suma lei

1 st pensionar pentru limitl
de v6rstd

500 lei

2 st pensionar pentru limitl
de v6rsti

500 lei

3 st pensionar pentru limitd
de vdrsti 500 lei

4 st alte categorii de
persoane fEri venit

500 lei

5 I st pensionar pentru limiti
de vdrstd

500 lei

6 st pensionar pentru limiti
de vdrsti 500 lei

7 st pensionar de invaliditate 600 lei
8 st acoperirea parfiali a

cheltuielilor pentru
tratament medical

I 000 lei

9 st acoperirea pa(ial6 a

cheltuielilor pentru
tratament medical

I 000 lei

10 st pensionar pentru limit6
de vdrstd

500 lei

ll st pensionar pentru limiti
de v6rsti 500 lei

t2 st pensionar pentru limiti
de vArstd

500 lei

t3 sl pensionar pentru limiti
de vdrsti 500 lei

t4 st pensionar pentru limiti
de vArstd

500 lei

l5 s pensionar pentru limiti
de vArstd

600 lei

t6 st pensionar pentru
de vdrsti

limit6
500 lei

t1 sl pensionar pentru limitd
de vArstd

600 lei

18 sl pensionar pentm limita
de vArsti

500 lei

t9 st pensionar pentru limitd
de vArsti 500 lei

20 sl pensionar pentru limit2i
de vdrstl 500 lei

2l sl pensionar pentru limiti
de vArstl

500 lei

22 st pensionar de invaliditate 800 lei
23 s pensionar pentru limiti

de v6rst6
500 lei

24 st pensionar pentru limiti
de vdrsti 500 lei

25 S pensionar pentru limit6
de v6rstb

500 lei
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persiona.Entru limitl de

vdrstl
500 lei26 r

,rns,o{ra. pentru limita de

vrirstl
500 lei27 l

500 lei28 t penslonar penuu llmlEl
vdrst6

29 t p"nsiona. pentru limita de

vdrst6
500 lei

30
pe.rsirr"r p"ntru limitE de

vdrst6
500 lei

3l t acoperirea Pa4ial[ a

cheltuielilor Pentru
tratament medical

I 000lei

32 i,"*iorat pentru limiti de I SoO t"i
vdrst6

JJ irensi"nar P"ntru limitE de

'rirsti
500 lei

34 s l-,tiona, pentru limita de I 600 lei
'vdrst6

35 lpe"s,onar penrru limitb de

'vArstf, .600lei

alte categorii de Persoane
fdr[ venit

600 leilO -

)t
pemtonax pentru limittr de

vdrstf,
500 lei

38
pensionar pentru limitd de

vdrsti
600 lei

pensionar pentru limitl de

virsQi
500 lei39

40
acoperirea Par[ialA a

,cheltuielilor pentru

Eatament medical '.-
I 000 lei

pe*ion- pentru limitI de

v6rstd
500 lei41

42
pensionar pentru limitd de

vdrst6
500 lei

p.,sto*r pertru limita de

vArstf,
500 lei43

44
penstonar pentru limitd de

vArsttr
500 lei

45
p.*i*at pentru limitd de

vdrstd
500 lei

46 p"*Lr*t p*tru limitl de

vdrstd
500 lei

4t acoperirea Partiala a

cheltuielilor Pentru
tratament medical

I 000lei

48
pensionar pentru limit6 de

vdrst6
500 lei

p"Nior., P"ttt limitd de

vArst6
500 lei49

500 lei50
pensionar Pentru llmlla oe

vdrst6

5l
perrstorar Pentnt limitl de

vdrstl
500 lei

52
pens,on'ar l,entru limitd de

vdrstI
500 lei

alte categorii de Persoane 500 Iei
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