
         

   REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

     Consiliul orăşenesc                                                             Городской совет 

          OCNIŢA                                                                                                     ОКНИЦА 

 

 

DECIZIE 

  

       08 septembrie 2021                                                                                                     nr. 08/08  

       

 

  

        Cu  privire  la acordarea unui sprijin  material locatarilor blocurilor               

        cu mai multe etaje deteriorate parțial de furtuna   din 05.08.2021       

  

    Examinînd informația dlui Marcel Gîrtopan ,  viceprimar al or. Ocnița și  cererile  locuitorilor caselor 

cu m.m. etaje  din or. Ocnița   str. Ion Creangă, 25 ; str. Ion Creangă, 27  ; str.Ion Creangă ,39   

str.Burebista 65A cu privire la acordarea unui ajutor financiar  pentru acoperirea parțială  a cheltuielilor  

necesare pentru  efectuarea  reparației  acoperișurilor  deteriorate   de  furtuna  ce a avut loc pe data  de  

05.08.2021, pct.5 din Regulamentul  privind  constituirea fondului de rezervă  a consiliului orăşenesc 

Ocniţa şi utilizarea  mijloacelor acestuia , aprobat  prin decizia consiliului orăşenesc  nr. 07/07  din  

20.08.2020  ,   în temeiul   Actelor  de examinare a  acoperișurilor  deteriorate în urma  calamităților  

naturale  din 06.08.2021  ,  în baza  procesului – verbal al  comisiei consultative în sfera economico - 

financiară , nr.07 din  06.09.2021,  consiliul  orăşenesc , 

 

DECIDE: 

  
   1.Se acordă , din fondul de rezervă,  un sprijin financiar  unic, în sumă de  2225-00 ( două mii două 

sute douăzeci și cinci  ,  00 )  lei , locatarilor casei  cu  5  niveluri  situată de pe str. Ion Creangă, 25  , 

prin  dl Nicolai Varețchi , domiciliat  în or. Ocniţa , str. Ion Creangă, 25 ap. 44   .   

   2.Se acordă , din fondul de rezervă,  un sprijin financiar  unic, în sumă de   1335,00 ( una mie trei sute 

treizeci și cinci  ,  00 )  lei , locatarilor casei  cu  5  niveluri  situată de pe str. Ion Creangă, 27  , prin  dna  

Svetlana Mosendz ,domiciliată  în or. Ocniţa , str. Ion Creangă, 27, ap.23   .    

  3. Se acordă , din fondul de rezervă,  un sprijin financiar  unic, în sumă de   2880 ,00 (  două mii  opt 

sute optzeci,00 )lei , locatarilor casei  cu  5  niveluri  situată de pe str. Ion Creangă, 39  , prin  dna   

Liubov Vișnevschi  , domiciliată  în or. Ocniţa , str. Ion Creangă, 39, ap.36 .    

  4.  Se acordă , din fondul de rezervă,  un sprijin financiar  unic, în sumă de    3840 ,00 (   trei mii   opt 

sute patruzeci,00 )lei , locatarilor casei  cu  5  niveluri  situată de pe str. Burebista 65A  , prin  dna 

Demenciuc  Marina     , domiciliată  în or. Ocniţa , str.  Burebista 65A ap. 28 .    

  5. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina  dnei  Dina  Scutelnic ,  contabil - șef    al primăriei . 

  6. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc                                                                Eujeniu Cușnir  

                            

                           

  Secretarul consiliului orăşenesc                                                                                 Axenia  Plăcintă 

 

 

 


