#'#4
t'f tlt!

4lil

ffi,';lf#
"-{i''

REPUBLICA MOLDOVA
RAroNUr, cAugnxr
coNSILIUL oRASENESC cAusnNr
DECIZIEnT. l/12
din 04 februarie 2021
Cu privire la modifiearea, completarea
qi abrogarea unor decizii

AvAnd in vedere necesitatea modificdrii unor decizii a Consiliului oriqenesc
Cduqeni,

in conformttate art. 62 -

63, 65 (2), Iit. a), 66 (3) din Legea cu privire la

actele normative nr. 100 dtn22.12.2017,

in baza pct. 8 din Regulamentul cu privire la eviden{a, modul de atribuire Ei
folosire a locuinlelor sociale aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova

pentnr aprobarea Regulamentului cu privire la evidenla, modul de atribuire

qi

folosire a locuinlelor sociale nr. 447 din 19.06.2017,

in temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administrafia publicd
locald nr. 436

- XVI din 28.12.2006, Consiliul ordqenesc Cdugeni, DECIDE:

I.Decizia Consiliului Ordqenesc Cduqeni " Cu privire la aprobarea componenlei
Consiliului local pentru Proteclia Drepturilor Copilului,, nr.

modifici dupd cum urmeazd

1116

din24.0I.2020

se

Ei anume:

- in puctul 1 la aliniatul Secretar sintagma ,,$ipitca Dumitru, specialist,, se
substituie cu ,,FloceaTatiana, specialist principal,, in continuare dupb text.
2. Decizia Consiliului orSgenesc Cduqeni nr.4l4 din din 22 mai 2020 ,,Cu privire la
scutirea par[iald de platd pentru intrelinerea copiilor in instituliile preqcolare din or.

CduEeni,,

dupi punctul 8 se completeazd" cu un punct nou.87-$,1egi...q5rndtorul

conlinut ,,Cheltuielile vor

fi

suportate din contul

-itoug"t"nib;,[io*--t*'.1}\h,, ,"

continuare dupd text.

autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra terenului,,"Se"a

4. Decizia Consiliului

ordsenesc CduEeni nr.5l31

din 03.07.2020,,Cu privire

la

schimbarea categoriei de destinalie a unor terenuri proprietate publicd,, se abrogd.

5. Decizia Consiliului ordsenesc Cduqeni nr.5l33 din 03.07.2020,,Cu privire la
autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra terenului,, se abrogd.

6'Decizia Consiliului OrdEenesc Ciugeni nr. 813 din 29.12.2015 ,, Cu privire la
delegarea unui membru in componenla comisiei pentru organizarea qi desfdsurarea
concursului pentru ocuparea funcliei de director Ei director adjunct in institufiile de
invdldmint general" se modifica dupd cum urme azd Ei anume: in punctul I sintagma
,,Repesciuc Aurelia" se substituie cu sintagma ,,Ostas Valeriu", in continuare dup6
text.

T.Anexa

nr. I la

decizia Consiliului ordsenesc Cduqeni

nr.3/8 din 13.03.2019..Cu

privire la aprobarea planului de Revitalizare Urbana 2019-2021 a orasului Cduqeni,,,
se

modifici dupd cum urmeazd si anume:

-

Capitolul VIII ,,Implimentarea programului de Revitalizare Urband", litera a)
,,Proiecte debazd" se completeazd cu

Nr. proiect

Titlul proiectului

9

Reparalia

gi

amenajarea teritoriului grddinilei nr.6 ,,Li;-

Ciocirlia".
Scop gi direclii

Asigurarea securitdlii qi condiliilor pentru copii din cadrul

instituliei preqcolare si a angajalilor acestei. Efrcientizarea
energetici gi amenajarea teritoriului adiacent clidirii.
Localizarea

Orasul Cbuqeni, sectorul Ciuqenii Vechi.

Institu{ia

Primdria oragului Cduqeni.

responsabild

Grupurile lintd

copii gi angalii instituliei

preqcolare, locuitorii urbei

si a

zonei de revitalizare.
Descrierea

proiectului

Gridinila de copii nr.6 ,,,Lia-Ciocirlia" din sectorul Ciuqenii
Vechi prezintd, un edificiu sovietic ce nqdesit5:a,:: ,.renovat.

amil 2014 a fost elaborat un studiu pe instituliile preqcolare

prin programul ,,Nu risipi" care a demonstrat cd sunt
inregistrate pierderi foarte mari Ia nivelul eficienlei
energetice

in aceastd institulie qi sunt necesare acliuni

de

sporire a eficienfei energetice. Deasemenea qi amenaj area a

6 terenuri de joacd din curtea gradinilei sunt intr-o

stare

uzatd gi prezintd pericol pentru joaca copiilor qi necesitd a fr

schimbate, ceia ce va asigura siguranla copiilor.
Cost estimativ

3,5 mln MDL dintre care cofinanlarea poate
proporlie de 40

Sursa de finantare

fi

asiguratS in

o/o.

Primdria oraqului Ciuqeni, Consiliul raional

Cduqeni,

Solidarity Fund PL, alli donatori.

Nr. proiect

Titlul proiectului

10

Reparalia qi amenajarea teritoriului gimnaziului,,Dimitrie
Cantemir"

Scop Ei direcfii

Asigurarea securitdlii qi condiliilor pentru elevii din cadrul

instituliei de inv6!5mAnt qi a angajalilor

acestei.

Eficientizarea energeticd Ei amenaj area teritoriului adiacent
cl6dirii.
Localtzarea

Oraqul Cduqeni, sectorul Cdugenii Vechi.

Institulia

PrimSria oraqului Ciuqeni, Consiliul raional CduEeni.

responsabilS

Grupurile lintd

Elevii

Ei

angalii instituliei de invS!6mAnt, locuitorii urbei qi a

zonei de revitalizare.
Descrierea

Gimnaziul ,,Dimitrie Cantemir" din sectorul Cduqenii Vechi

proiectului

prezintd

un edificiu sovietic ce necesiti a

Deoarece blocul instituliei este deja

fi

""tri,iY.g

renovat.

exterior in

fi
';
id$;i*,-ttlffit ).r$"i,r".

stare de degradare qi acoperiq vechi 'cpre d,ejp,ntibd$it6 a

,' !

schimbat deoarece este confecfloqat
adicd e intr-o stare similard cu

'': '':
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unui teren pentru petrecerea orelor de educa\ra ftzic6, nu
permite dezvoltarea ftzica adecvatd a celor ce inva!6 in
cadrul instituliei. Prin aceasta se preconizeazd amenajarea a

astfel de spaliu de spoft

gi inverzirea teritoriului

cu

amplasarea a bdncilor de recreere.
Cost estimativ

2 m\n MDL dintre care cofinanlarea poate fi
proporfie de 50

o/o

asiguratd

1n

de cdtre Primdria oraqului Cdu;eni si

Consiliul raional Cduseni
Sursa de finanlare

Primdria oragului Cbuqeni, Consiliul raional Cdugeni,
Solidarity Fund PL, alyi donatori.

Nr. proiect

Titlul proiectului

11

Amenajarea terenurilor de joacd in curlile blocurilor locative
si a zonelor de interes public

Scop gi direclii

Crearea zonelor pentru socializare si dezvoltare.

Locdlizarea

Oraqul Cbuqeni, sectorul Cduqenii Vechi.

Institulia

Primdria oraqului Cbuqeni

responsabil6

Grupurile

linti

Descrierea

proiectului

Locuitorii blocurilor beneficiare qi oaspelii urbei

De qi zona de revitalizare este dens populatd existd o
necesitate aqttd de zone de joacd pentru copii qi de
agrement. Construclia terenurilor de joacd qi amenajarea
zonei de agrement este

o acliune vitald pentru

formarea

copiilor, abilitaflle pe care ei Ei le forrneazd, folosind aceste
terenuri au repercusiuni pe tot parcursul viefii, prin urmare
aceste terenuri sunt importarfie nu doar pentru joacd dar

Ei

pentru a dewolta anumite deprinderi. Astfel este necesar de

a amenaja cel pufin 5 terenuri de joac6, creatg-&p,g!-purilor
locurilor de agrement in
Cost estimativ

500 mii

MDL dintre

proporlie de 50 %

l'- -' ,:,:. .,;t ''
zona de interes pqblic:--, "'":. );it,

.,.',irl\zt.i

care
de
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societatea civil6, localnici Ei agenlu economlcl.
Sursa de finanfare

Primdria oraqului Cduqeni, societatea civild, localnici, agenli
economici, Solidarity Fund PL, alli donatori.

in continuare dupd text.
8. Decizia Consiliului ordqenesc Ciu;eni nr. 11/1 din 08.12.2020 "Cu privire la
aprobarea bugetului ora;ului Cduqeni

pentru anul 2021" se completeazd in

punctul doi, dupd aliniatul ,, -resursele Ei cheltuielile bugetului ordqenesc Cdugeni
conform clasificaliei funclionale qi pe programe, conform anexei

nr.3,, cu

un

aliniat nou qi anume: ,,-Dezagregarea cheltuielilor pe Codurile instituliilor
primiriei la bugetul aprobat pentru anul2021, conform anexei nr. 3. 1,, in continuare
dupd text.

9.

Prezenta decizie poate

fi

contestatS, confoffn prevederilor art. 19, 164

(I),

165

(1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabild, in
termen de 30 de zIIe de la data comunicdrii, la Consiliul orSgenesc Cduqeni cu sediul
pe adresa: or. CduEeni, str. M. Radu,

3

10. Prezenta decizie se comunicS:

- Dlui Anatolie Don,tu, primarul oragului Cduqeni;

- Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat Ei se aduce la cunoqtinld publicd

prin intermediul plasdrii pe pagina web a Primdriei ora;ului Cduqeni si includerii in
Registrului de stat a actelor locale.

PRE$EDINTELE
$EDINTEI
Sergiu Gogu

