
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                                    nr.2/4-XXV 
  
Cu privire la alocarea surselor financiare. 
 
 În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.2 lit.n) şi lit.x) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.10 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.320 
din 27.12.2012 «Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului”, art.7 din Legea 
R.Moldova  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind finanţele publice locale”, în baza 
deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/3(36/3)-XXIV din 15.12.2014 „Cu privire la aprobarea 
bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2015 în a doua lectură”, examinînd demersul înaintat de 
către şeful Sectorului de Poliţie nr.1 Cahul, dl Tomoianu Nicolae, întru o conlucrare eficientă şi 
de durată, în scopul îmbunătăţirii nivelului de echipare a efectivului Sectorului de Poliţie nr.1 
Cahul, 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 comisiilor de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul,  

 
D E C I D E : 

 
  1. Se alocă suma de 48000,00 lei (patruzeci şi opt mii lei 00 bani) din fondul de rezervă 
pentru procurarea uniformei speciale colaboratorilor Sectorului de Poliţie nr.1 Cahul (grupa 
05.06.043 instituţia 1621, art.113.14). 

2.  Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să achiziţioneze, în 
condiţiile legii, uniforma specială (11 seturi) şi să le transmită, cu titlu gratuit, Sectorului de 
Poliţie nr.1 Cahul. 

3. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul Primăriei 
oraşului Cahul (serviciul economic), dna N.Culeva, şi contabilul-şef al Primăriei, dna Baragan 
Olesea. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative 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

