
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 17 mai 2016                                                               nr.4/9(9/9)-XXV 
 
Cu privire la acordarea scutirilor de plată pentru 
alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în 
Şcoala de Arte „M.Cibotari”. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.h) şi art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.3/2(8/2)-XXV din 26.04.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc 
Cahul pentru anul 2016 în a doua lectură”, în limita alocaţiilor bugetare ale instituţiilor 
preconizate pentru anul 2016, luînd în consideraţie avizul comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se scutesc 40 copii din familii socialmente-vulnerabile de la plata (părintească) pentru 
alimentarea în instituţiile preşcolare din or.Cahul şi s.Cotihana din contul economiilor formate pe 
perioada de vară, în legătură cu micşorarea frecvenţei. 

2. Se scutesc 15 copii din familii socialmente-vulnerabile de la plata pentru instruirea în 
Şcoala de Arte „M.Cibotari” din or.Cahul din contul soldului disponibil al instituţiei la data de 
01.01.2016. 

3. Se permite angajaţilor instituţiilor preşcolare alimentarea la prînz în sumă de 3,00 lei 
pe zi din contul bugetului, diferenţa prînzului achitîndu-se din contul personal. 
         4. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să acorde, prin 
dispoziţii, scutirile de plată conform p.1 şi p.2 ale prezentei decizii, în baza hotărîrilor 
Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului de pe lîngă Primărie.  
 5. Se aplică prezenta decizie începînd cu 01 mai 2016.  
           6. Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează dna Baragan Olesea, 
contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul, şi dna Culeva  Natalia, specialistul Primăriei oraşului 
Cahul (serviciul economic).  

7 . Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 
dl Dandiş Nicolae şi a 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        Tatiana FULEA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

