
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: V.Vanţevici 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                          nr.2/39-XXV 
 
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
din fondul de rezervă. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.b) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) şi alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 alin.(1) din Legea R.Moldova 
nr.121 din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, art.9 alin.(2) 
din Legea R.Moldova nr.1402 din 24.10.2002 „Serviciilor publice de gospodărie comunală”, în 
conformitate cu Regulamentul de utilizare a fondului de rezervă al bugetului orăşenesc Cahul, 
aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/1(36/1)-XXIV din 15.12.2014, ţinînd cont 
de starea financiară precară a întreprinderii municipale de gospodărie comunală, întru evitarea 
unor disfuncţionalităţi în activitatea ei economică în parte ce ţine de prestarea serviciilor de 
utilitate publică, cît şi stabilizarea politicii tarifare în acest domeniu, în conformitate cu decizia 
Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea exercitării 
atribuţiilor de secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului orăşenesc Cahul 150000,00 lei (una sută 
cincizeci mii lei 00 bani) cu destinaţia acoperirii cheltuielilor ce ţin de procurarea carburanţilor, 
întru asigurarea proceselor tehnologice ale Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-
Locativă Cahul la evacuarea  deşeurilor menajere.  
 2. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează contabilul-şef al Primăriei 
oraşului Cahul, dna Baragan Olesea, specialistul Primăriei Oraşului Cahul (serviciul economic), 
dna Culeva Natalia, şi administratorul ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, dl Arnaut Iurie. 
 3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultativă de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea 
investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 
 
  


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

