
REPT]BLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$ENI

coNsrlrut oRA;ENESC cAu$nr.il

DF,CIZlEnr.5124
din 6 august 202I

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Av6nd in vedere necesitatea alocdrii surselor financiare destinate

achiziliondrii Ei instalSrii polilelor gi meselor de inox pentru instituliile de educalie

timpurie din or. Cduqeni,

in conformitate cu art. 3 (1), 4 (3),1it. c), 9, 32, lit. g) din Legea privind

finanlele publice locale rr.397 - XV din 16 octombrie 2003,

in baza art. 4 (1), lit. h), 12 (l), (2) din Legea privind descentralizarea

administrativdnr. 435 - XVI din 28.12.2006,

in temeiul art. 3, g, l0 (1), (2), 14 (3), 19 (4), 20 (1)' (5)' 81 (1) din Legea

privind administralia publicd locald nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul

oriqenesc Ciuqeni, DECIDE:

1. Se alocd mijloace financiare in sumd de206345 lei, din contul soldului de

mijloace bdneqti constituit in urma executdrii bugetului oragului Cduqeni pentru anul

2020, destinate achiziliondrtr gi instalirii polilelor gi meselor de inox pentru

instituliile de educalie timpurie din or. CduEeni

2. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina primarului or.

Cdugeni, Anatolie Donfu.

3.Prezenta decizie poate fi contestatd, conforn prevederilor art. 19, 164 (I),

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

termen de 30 de zile de la data comunicdrii' la consiliul orSqen-e$g'cduseni cu sediul

pe adresa: o_{, Cdugeni, str. M. Radu, 3

termen de 30 zile dela data comunicdrii, in judecdtoria Cqb 'sedjulfentral, pe



4. Prezentadecizie se comunicd:

- Dlui Anatolie Donfu, primaml oraqului Cduqeni;

- Compartimentului contabilitate a Primariei or. Caugeni;

- Administraliei institufilor de educalie timpurie din or. Ciuqeni;

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

prin intermediul plasdrii pe pagina web a Primdriei oraqului Cduqeni gi includerii in

Registrul de stat a actelor locale.

PRE$EDINTELE,

$EDINTEI
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