
Cu privire la alocarea mijloacelor fi

In conformitate cu prevederile ] 
art,4 din Legea nr,435 din 28.12.200l: 
specialitate „Activita.fi economico-fil 
considerafie apelurile, demersurile §i t 
D E C I D E :  ] 

1. Se aloca 9 800,00 ( noua m
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D E С I Z IE  nr.23 / 10 
din 19 aprilie 2019

nanciare

>egii privind finanfele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, 
) privind descentralizarea administrativa §i Avizul Comisiei de 
lanciare §i dezvoltarea social-economica a satului”, luand in 
roblemele parvenite in Primarie, Consiliul local §erpeni

ti out sute1) lei. din soldul disponibil, pentru acordarea aiutorului
unic veteranilor razboiului 
integritafii §i independenfei ]

2. Se aloca 15 000,00 (cinsprc 
de Hramul satului- 6 mai. Ai

3. Se aloca 10 000,00 (zece ш 
sarbatorii de dechidere a zo 
germana KFW , implementa

4. Se aloca 14 400,00 (paispr* 
ajutorului unic fmanciar per 
85, §i mai mulfi ani, la Hra 
pentru о persoana - 200 (dou

5. Se aloca 10 000,00 ( zece

din Afganistan §i combatanfilor luptatorilor pentru apararea 
lepublicii Moldova cu prilejul Zilei de 9 m ai. Anexa nr. 1. 
zece miil lei din soldul disnonibil. pentru orsanizarea masurilor 
юха nr.2
ii) lei. din soldul disnonibil. pentru orsanizarea si desfasurarea 
lei de odihna §erpeni renovate prin proiectul fmantat de banca 
: de FISM Moldova, Anexa nr.3.
zece mii patru sute 1 lei. din soldul disnonibil. pentru acordarea 
soanelor in etate care implinesc in 2019 jubileul de 70, 75, 80, 
nul satului- 6 mai. Se stabile?te suma acordarii ajutorului unic 
a sute) x 72 = 14400,00 lei. Anexa. 4
rnii lei1) pentru organizarea sarbatorii sportive „ CROSSUL -

simbolul pacii §i: preteniii ”
6, Se aloca 6000 fsase mi!) lei 

concursurilor cu prilejul Zile
7. Se aloca 21 500,00 (douai

pentru menfionarea participanfilor in cadrul sarbatorii din cadrul
l Intemafionale a copilului - 1  iunie 2019. Anexa nr.6
:eci si una mii cinci sute1) lei. din soldul disponibil, pentru

achitarea salariului specialisl 
2019. Anexanr. 7.

8. Se aloca 18 400,00 (  optspr 
salariului de specialist peritn

Anexa nr. 8,
9. Se aloca 18 400,00 ( optspr

pentru achizitii publice in primaria §erpeni, pentru anul bugetar

ezece mii natru sutellei. din soldul disnonibil. pentru achitarea 
| tineret §i sport, pentru anul bugetar 2019.

ezece mii patru sutellei. din soldul disponibil, pentru achitarea
salariului de specialist pentri 

10. Se aloca 18 400,00 ( optspr
recrutare, pentru anul bugetar 2019. Anexa nr.9. 

ezece mii patru sutellei, din soldul disponibil, pentru achitarea
salariului de specialist pentn 
2019. Anexa nr. 10.

11. Se aloca 21 500,00 (douaz

problemele copiilor aflafi in situafii de rise, pentru anul bugetar 

eci si una mii cinci sute1) lei , din soldul disponibil, pentru
achitarea salariului de con 
Anexanr. 11.

12. Se aloca 15 400,00 ( cine

ducator artistic la casa de cultura, pentru anul bugetar 2019. 

isorezece mii patru sute) lei. din soldul disponibil. pentru
achitarea salariului persoahelbr incadrate in lucrari publice, pentru anul bugetar 2019. Anexa 
nr. 12,

13. Se aloca 16 600 ( saisorezece mii sase sute lei1), din soldul disDonibil. nentru aconerirea
cheltuelilor de mtrefinere 
vulnerabile, domiciliafi in sa 
bugetar 2019. Anexa nr.13

fa institufia pre§colara a copiilor din familiile sociahnente 
tul §erpeni, care au fost scutifi de plata parmteasca, pentru anul

mailto:prlmarla_serpenl@rambler.ru


14. Se aloca 90 400 (  nouazeci patru sute) lei, din soldul disponibil, pentru achitarea platii 
consilierilor pentru participarea la ^edinfele odinare a consiliului local din 2018. Anexanr.14,

15. Se aloca 5 000 (cinci de miil lei, din soldul disponibil, pentru organizarea masurilor cultural 
sportive dedicate sarbdtorii cu diaspora « Ne framanta un dor de casa» Anexa nr.l5.

16. Se aloca 20 000 (douazeci mil lei) , din soldul disponibil , pentru reparafia capitala a 
monumentului din centru satuhii.

17. Se aloca 40 000 (netruzeci mii lei) , din soldul disponibil , pentru procurarea formelor 
nationale pentru casa de cultural

18. Se aloca 95 000 ( nouazeci sil cinci mil lei) , din soldul disponibil , pentru procurarea §i 
instalarea utilajului pentru postul local de radio in teritoriul satului

19. Se aloca 5000 ( cinci mii) lei pentru susfinerea proiectului tinerilor din localitate.
20. Se aloca 300 000,00 (trei sute miil lei pentru contribufia proiectului - Renovarea §i 

reconstracfia atlierului §colar §i reorganizarea lui in centrul pentru tineret
21. Se aloca 125 000 ,00 ( una sutal douazeci si cinci mii 1 lei pentru amenajarea pietii agricole.
22. Se aloca 226 000 ( doua sute douazeci si una mii) lei pentru finisarea lucrarilor de 

reconstruct a scenei de vara an cadrul pproiectului “Amenajarea zonei de odihna” , finanta 
de KFW §i implementat de FlShjl Moldova.

23. Se aloca 200 000 ( una suta cinzeci mii) lei pentru lucrari de iluminare a zonei de odihna.
24. Se aloca 150 000 ( una suta cinzeci mii 1 lei pentru amenajarea zonei de odihna cu banci §i 

ume de gunoi, precum §i pentrujingradirea parcului.
25. Se aloca 100 000 ( una suta mii 1 lei pentru reparafia drumurilor din localitate, conform 

graficului aprobat de CL §erpent.
26. Se aloca 26 000. 00 ( douazeci si sase mii lei) cheltueli pentru intrefinerea echipei de

fotbal, Anexa nr. 16
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