
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 17 mai 2016                                                               nr.4/19(9/19)-XXV 
  
Cu privire la implementarea proiectului „Construcţia mini-
terenului de fotbal cu gazon sintetic  al Şcolii Sportive nr.2 
din or.Cahul”. 
 

În temeiul cu art.4 alin.(1) lit.h) şi lit.j) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.v) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.7 alin.(2) din Legea R.Moldova 
nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, avînd în vedere proiectul depus de 
către Primăria oraşului Cahul sub nr.SPF 2016-121, şi acceptat spre finanţare  de către Fondul  
„SOLIDARITY FUND PL” al Ministerului Afacerilor externe a Republii Polone, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se aprobă contribuţia Consiliului orăşenesc Cahul în scopul implementării proiectului 

„Construcţia mini-terenului de fotbal cu gazon sintetic  al Şcolii Sportive nr.2 din or.Cahul” în 
mărime de 59656,0 lei, care constituie circa 6,74 % din bugetul total al proiectului, cu suportarea 
cheltuielilor de la dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi servicii comunale (grupul de salubrizare 
şi amenajare a teritoriului), activitatea 00233, instituţia 05100, ECO 316110. 

2. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae: 
- să încheie contractul de finanţare al proiectului „Construcţia mini-terenului de fotbal cu 

gazon sintetic al Şcolii Sportive nr.2 din or.Cahul”: 
- să asigure implementarea proiectului în corespundere cu contractul de finanţare şi 

condiţiile finanţatorului. 
3. Se desemnează responsabil de activitatea şi de asigurarea accesului elevilor şcolii şi a 

locuitorilor oraşului Cahul pe mini-terenul de fotbal cu gazon sintetic, antrenorul-profesor al 
Şcolii Sportive nr.2 din or.Cahul, dl Dragni Ion. 

4. 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

