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Decizie nr.2. l4 e
or.largarzrDin 28 februarie 2017

,,Privind acordarea a.jutorului material"
in legatura cu necesitatea acordirii ajutorr,rlui material unic, participanlilor [a acliunile

militare din Afganistan, participanfilor la rizboiul din Transnistria, participanlilor la lichidarea
consecinlelor avariei de Ia Cernobil ,veteranilor de risboi. vdduvelor de razboi qi pentru masa
de binefacere pentru veteranii de rdzboi gi tuturor partcipantilor la toate conflictele armate de
sdrbitoarea Victoriei 9 mai , in conformitate cu arl. 14 (2) din Legea privind administralia
publica locald nr.436-XV I din 28. 12,2006, Regulamentul privind utilizarea fbndului de rezervd
a Consiliului ordgenesc Iargara, aprobat plin decizia consiliului ordgenesc Iargara nr. 7.4 din
10.12,2014, Consiliul or4genesc Iargara:

DECIDE:
1.A aloca surse f-tnanciare din contul Fondului de rezerr.'d a consiliului ordgenesc Iargara in sumd
de 31500 lei
-pentru masa de binef-acere a vetcranilor cle rdzboi gi participanlilor Ia toate conllictele armate in
sumd de 10000 lei
-acordarea aiutorului material in sumd de 21500 lei"
inclusiv:
-Vaduvelor participanlilor la cel de-al cloilea rirzboi mondiai 5 X 500:2500 lei;
-Persoanelor ce gi-au satisfbcut serviciul militar in Armata Sovietica in anii l()41-1945
2 X 500:1000 lei
-Vaduvei Participantului la conflictul armat din Ungaria: 1 X 500:500 lei
-Participantului Ia conflictul armat din Egipt: I X 500:500 lei
-Participanlilor la lichidarea consecinlelor avariei cle la Cernobil 5 X 500:2500 lei
-vdduva participantului Ia lichidarea consecinlelor avariei de Ia Cernobil: I X 500:500 lei;
-Participan{ilor la acfiunile militare din Afganistan: 10 X 500:5000 lei
-Participanlilor la conflictul armat de pe Nistru: 17 X 500:8500 lei
-Vaduva participantului la conllictul armat de pe Nistru: I X 500:500 lei
2.Contabilitatea va aloca ajutorul rnaterial in sumd de 21500 lei categoriilor menlionate mai
sus, contbrm listelor nominale" ce vor ti menlionate plin dispozilia primarului, pe 9 mai 2017.
3, Executarea curentei decizii se pune in scama contabilr-rlui ge1'd-nei Tatiana Vieru.
4. Controlul indepliniri t.q]g_:urente se pune in seama primalului d-nului Eugeniu Mutal,

Raisa Ivanov
Filena Gaidaryi


