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DECIZIE
s.Chetriş
30 august 2019
Cu privire la acordarea unor ajutoare financiare din Fondul de Rezervă al primăriei.
/V

In temeiul art. 14 ai (2) 1 (n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 XVI din 28 decembrie 2006 , Regulamentului privind utilizarea Fondul de Rezervă
al primăriei comunei Chetriş ( aprobat prin Decizia consiliului comunal nr. 8 /14 din
8 decembrie 2016), procesului verbal al Comisiei pentru utilizarea mijloacelor
Fondului de rezervă nr. 1 din 4.07.2019 , cererilor cet. Marian Lidia şi Cumpanici
Serghei privind acordarea unor ajutoare materiale unice pentru depăşirea situaţiei
social defavorizate în care se află la moment şi recuperarea pagubelor materiale
cauzate de calamităţile naturale din 26.06.2019 şi 02.07.2019 şi avizul comisiei
consultative de specialitate consiliul comunal DECIDE :
1. Se alocă din Fondul de Rezervă al primăriei comunei Chetriş pentru anul 2019
ajutoare materiale unice pentru recuperarea pagubelor materiale cauzate de
calamităţile naturale din 26.06.2019 şi 02.07.2019 după cum urmează :
♦ cet. Marian Lidia în sumă de 2 200 ( două mii două sute ) tei ,
* cet. Cumpanici Serghei in sumă de 2 200 ( două mii două sute ) lei iei ,
trecînd sumele menţionate mai sus la compartimentul cheltuieli ale
aparatului
primăriei pentru anul 2019 cod ECO 272600 (ajutoare
băneşti ).
2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează primarul comunei :
Zinaida Diaconu .
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