
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 17 mai 2016                                                                           nr.4/18(9/18)-XXV 
  
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.d) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14, alin.(2) lit.f) şi lit.h) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 
„Privind finanţele publice locale”, examinînd demersul administraţiei liceului teoretic 
„P.Rumeanţev” din or.Cahul (director – dna Onuţă Valentina) şi interpelarea consilierului 
orăşenesc dl Ciocan Sergiu, ţinînd cont de art.142 lit.d) din Codul Educaţiei al R.Moldova, avînd 
în vedere soldul de mijloace financiare disponibil la 01.01.2016, ţinînd cont de notele 
conceptuale depuse de către Primăria oraşului Cahul la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 
şi selectate pentru etapa II, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se alocă din soldul de mijloace financiare disponibil suma de 434608,00 lei pentru 
construcţia gardului instituţiei publice liceul teoretic „P.Rumeanţev” din oraşul Cahul. 

2. Se alocă din soldul de mijloace financiare disponibil suma de 47800,00 lei şi de la 
dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi servicii comunale (grupul de salubrizare şi amenajare a 
teritoriului) suma de 45723,00 lei pentru schimbarea geamurilor şi reparaţia acoperişului sălii 
festive a grădiniţei de copii nr.14 „Spicuşor” din or.Cahul. 

3. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să iniţieze procedura de 
proiectare pentru amenajarea Zonei de odihnă „Lacul Sărat”. 

4. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să iniţieze procedura de 
proiectare a lucrărilor de reparaţie şi amenajare a Şcolii sportive nr.1. 

5. Responsabil de monitorizarea şi executarea prezentei decizii se desemnează primarul 
oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu 
şi dna Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

