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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de conectare la sistemul 

centralizat de aprovizionare cu apă potabilă a or. Căuşeni şi asigurării alimentării 

cu apă potabilă a sectorului locativ ’’Grigore Grigoriu” din or. Căuşeni,

în conformitate cu art. 3 (1), 4 (3), lit. с), 32, lit. g) din Legea privind 

finanţele publice locale nr. 397 -  XV din 16 octombrie 2003,

în baza art. 4 (1), lit. с), 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14 (3), 19 (4), 20 (1), (5), 81 (1) din Legea 

privind administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul 

Orăşenesc Căuşeni, DECIDE:
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1. Se alocă Î.M. ”Apă - Canal” Căuşeni mijloace financiare sub formă de
i

subvenţii în sumă de 90,0 mii lei, din contul soldului de mijloace băneşti constituit 

în urma executării bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2020, destinate 

achiziţionării ţevii din polietilenă d.ll0m m /PN 10 şi materialelor corespunzătoare, 

necesar executării lucrărilor de conectare la sistemul centralizat de aprovizionare 

cu apă potabilă a or. Căuşeni şi asigurării alimentării cu apă potabilă a sectorului 

locativ ’’Grigore Grigoriu” din or. Căuşeni.
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2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului Ori
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3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

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

termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3
/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, 

în tennen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, 

pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;
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- Administraţiei I.M. ”Apă - Canal” Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi 

includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEMNEAZĂ 
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