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REPUBLICA MOLDOVA

oRA$uL cAugnNI
coNsrr,rur- onASENESC cAusnNr
DECIZIE nr.l/27
din 04 februarie 2021
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din soldul disponibil

AvAnd in vedere:
- demersul parohului bisericii cu hramul "Sfinfii impdrali Constantin qi

Elena" din or. CSuqeni, Andrei Danu, inregistrat in registrul comun al primdriei
or. Cduqeni cu nr. de intrare 02lI
-. demersul Prot.

- Il9 drn21.01.2021,

-25

Mitr. Damaschin Vasile, paroh al bisericii cu hramul

4

"Sfinfii Apostoli Petru ;i Pavel" din or. Cduqeni inregistrat in registrul comun al
primSriei or. Cduqeni cu nr. de intrare

02ll -25

- 1,80 din 27.0T.202I,

- demersul protoiereului mitrofor Ioan Pancu, paroh al bisericii "Parohia
Ortodoxd Na;terea Cinstitului Prooroc, inaintemerg6torul qi Botezdtorul Ioan"

din or. Cduqeni inregistrat in registrul comun al primdriei or. Cduqeni cu nr. de

- 181 din 27.01.2021,
- demersul preotului - paroh al parohiei cu hramul "Sfinlii Martiri

intrare 02ll

-25

BrAncovineni qi Sf. Mare Mucenic Pantelimon" din or. CduEeni, Mihail Ciqlaru,
inregistrat in registrul comun al primiriei or. Cduqeni cu nr. de intrare 02ll

-

17

-

25

5 drn 26.01 .2021

-

demersul preotului

-

paroh

al bisericii cu hramul "Acoperdmdntul

Maicii Domnului" din or. Cduqeni, Adrian Ialco, inregistrat in registrul comun

-

demersul parohului bisericii cu hramul "Sf. M.M. Dimitrie" din or.

Cduqeni,

Mihail Botica, inregistrat in registrul comun al primiriei or. Cduqeni

cu nr. de intrare

02ll -

25

- 160 din 26.01.2021,

in conformitate cu art. 3 (I), 4 (3), lit. c), 32, lit. g) din Legea privind
finanlele publice locale m.397

- XV din 16 octombrie 2003,

in baza art. 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativi
nr. 435 - XVI din 28.12.2006,
in temeiul art.3,9, l0 (1), (2), 14 (3), 19 (4),20

privind administralia publicd
Ordqenesc Cduqeni,

1oca15

(l), (5), 81 (1) din Legea

nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul

DECIDE:

1. Se alocd Primbriei or. Cduqeni mijloace financiare

in sumi de 90, 0 mii lei,

din contul soldului de mijloace bdnegti constituit in urma executdrii bugetului
oraqului Cduqeni pentru anul2020, pentru procurareamaterialelor de construclie cu

ulterioard transmitere, dupd cum urmeazd:
:

- 19000 lei -

amenajarea drumului din interiorul

cimitirului din str. Ciocana,

or. Cduqeni;

-

15 000

cu hramul

lei

*

achizilionarea materialelor pentru reparalia exteriorului bisericii

"Sfin{ii Apostoli Petru qi Pavel" din or. Cdqeni;

- 15 000 lei -

achizilionarea qi montarea ferestrelor

la biserica "Parohia

Ortodoxd Naqterea Cinstitului Prooroc, inaintemergdtorul qi Botezdtorul Ioan"

din or. Cduqeni aflatdin construcfie;

-

15

000 lei

-

achizilionarea materialelor de construclie necesare edificarii

parohiei cu hramul "Sfinfii Martiri Br6ncovineni

;i Sf. Mare Mucenic

Pantelimon" din or. Cduqeni aflatd in construcfie;

-

15

000

-

achizitionarea materialelor de constructie necesare edificdrii

parohiei cu hramul"Acoperdm6ntul Maicii Domnului" din or.
construc{ie;

- 15 000 lei - achizi\ionarea materialelor de construc{i
pavajului bisericii cu hramul "Sf. M.M. Dimitrie" din or. Cd

Ci

2. Controlul executdrii prezentei decizii se pune ih sarclna primarului

or.

Cduqeni, Anatolie Donfu.

3. Prezenta decizie

-

se comunicS:

Dlui Anatolie Donfu, primarul oraEului CduEeni;
Compartimentului contabilitate

a

Primariei or. Cauqeni;

Oficiului Teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat gi se aduce la
cunoqtinld publicd prin intermediul plasdrii pe pagina web a Primdriei oraqului
Cduqeni qi includerii

in

Registrul de stat a actelor locale.

4. Prezertta decizie poate

fi

contestatS, confonn prevederilor art. 79, 164

(l),

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilS,

in

termen de 30 de zile de la data comunicdrii, la Consiliul ordqenesc Cdugeni cu
sediul pe adresa: or. Cduqeni, str. M. Radu, 3.

in cazul dezacordului cu rdspunsul la cererea prealabild poate fi

contestat6, in

termen de 30 zlle dela data comunicirii, in judecdtoria Ciuqeni, sediul central, pe
adresa:'or. Cduqeni, str. $tefan cel Mare gi Sfhnt, nr. 86.

PRE$EDINTELE
$EDINTEI
Sergiu Gogu

