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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$BNI

CONSILIUL ORA$ENESC CAU$BNI

DECIZIE nr.1l2
din 04 februarie 2021

Cu privire la inilierea contractdrii unui imprumut

pentru realrzarea proiectului investilional

in scopul efectudrii reparaliei capitale a acoperiqului tip Earpantd qi a finisdrii

exterioare cu termoizolarea perelilor exteriori la grddinilanr.2 dtn or. Cduqeni,

Avdnd in vedere avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului

ordgenesc Ciuqeni,

in conformitate cu:

- 
ar:t.44,45 (I),lit. a), 46 (I), (2), (a) din Legea cu privire la datoria sectorului

public, garanliile de stat qi recreditarca de stat nr. 419 - XVI din22.12.2006,

art. 15 (1), lit. a), (2), (4) din Legea privind finanlele publice locale nr.397 -
XV din 16.10.2003,

pct. 1, lit. a), 3, 7 din Regulamentul privind procedura de contractare a

datorieilacordarea garanliilor pentru imprumuturi de c6tre autorit5lile executive ale

unitSlilor administrativ - teritoriale aprobat sub formd de anexa nr.9 la Hotdrdrea

Guvernului Republicii Moldova nr. 1136 din 18.10.2007,

in baza art. 3, lit. a), b), i), 4 (1), lit. h), 12 (2) din Legea privind

descentralizarea administrativdnr. 435 - XVI din 28.12.2006,

in temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administralia publici

locald nr.436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul ordqenesc Cduqeni, DECIDE:

1. Se permite primarului or. Cduseni inilierea con
:i{

pentru realizarea proiectului investilional a reparaliei capi

qarpantd qi a finisdrii exterioare cu termoizolareaperelilor ext

din or. Cduqeni.



2. Primarul or. Cduqeni va prezenta Ministerului Finanlelor a Republicii

Moldova proiectul contractului de imprumut impreund cu cererea de solicitare a

avizului pentru autorizarea contractdrii datoriei precum gi a altor documente

relevante prevdzute de cadrul legal obligatoriu.

3. Dupd oblinerea avizului Ministerului Finanfelor al Republicii Moldova

primarul or. Cduqeni va prezenta Consiliului origenesc Ciqeni spre aprobare

proiectul deciziei privind autorizar ea contractirii imprumutului.

4. Prezenta decizie poate fi contestatd, conform prevederilor art. 19, 164 (l),

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

termen de 30 de zrle de la data comunicdrii, la Consiliul oriqenesc Ciuqeni cu sediul

pe adresa: or. Cduqeni, str. M. Radu, 3

in cazul dezacordului cu rdspunsul la cererea prealabilS poate fi contestatd, in

termen de 30 zrle de la data comunicdrii, in judecdtoria CduEeni, sediul central, pe

adresa: or. Ciuqeni, str. $tefan cel Mare Ei SfAnt, nr. 86.

5. Prezenta decizie se comunicd:

- Dlui Anatolie Donfu, primarul oraqului Cduqeni;

- Oficiului Teritorial Ciugeni al Cancelariei de Stat qi se aduce la cunoEtinld publici

prin intermediul plasdrii pe pagina web a Primdriei ora;ului Cdugeni si includerii in

Resistrul de stat a actelor locale.
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