REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

D E C IZ IA nr. 2/20
din 7 m ai 2021
Cu privire la alocarea m ijloacelor financiare

A vând în vedere necesitatea reparaţiei încăperilor din cadrul grădiniţei cresă nr. 1 din or. Căuseni,
în conform itate cu art. 3 (1), 4 (3), lit. с), 32, lit. g) din L egea privind
finanţele publice locale nr. 397 - X V din 16 octom brie 2003,
în baza art. 4 (1), lit. h), 12 (1), (2) din L egea privind descentralizarea
adm inistrativă nr. 435 - X V I din 28.12.2006,
în tem eiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14 (3), 19 (4), 20 (1), (5), 81 (1) din L egea
privind adm inistraţia publică locală nr. 436 - X V I din 28.12.2006, Consiliul
orăşenesc Căuseni, DECIDE:

1. Se alocă m ijloace financiare în sum ă de 298 759 lei, din contul soldului de
m ijloace băneşti constituit în urm a executării bugetului oraşului Căuşeni pentru
anul 2020, destinate reparaţiei încăperilor din cadrul grădiniţei - creşă nr. 1 din or.
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Căuseni.
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2. C ontrolul executării prezentei decizii se pune în sarcina prim arului or.
Căuseni, A natolie Dontu.
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3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1),
165 (1), 166 din Codul adm inistrativ al R epublicii M oldova cu cerere prealabilă, în
term en de 30 de zile de la data com unicării, la Consiliul orăşenesc C ăuseni cu
sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3

în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată,
în term en de 30 zile de la data com unicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central,
pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfânt, nr. 86.
4. Prezenta decizie se com unică:
- Dlui A natolie D onţu, prim arul oraşului Căuşeni;
- C om partim entului contabilitate a Prim ăriei or. Căuşeni;
- A dm inistraţiei grădiniţei - creşă nr. 1 din or. Căuşeni;
- O ficiului Teritorial C ăuşeni al C ancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă
publică prin interm ediul plasării pe pagina w eb a Prim ăriei oraşului Căuşeni şi
includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PR EŞED IN TELE
ŞED IN ŢEI
Sergiu Gogu
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