REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr.6/3
din 2 august 2022
Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

Avînd în vedere starea dezastruasă si necesitatea alocării surselor financiare
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pentru reparaţia capital a grădiniţei nr.2 din or. Căuşeni,
în conformitate cu atr.3 (1), 4(1), 9, din Legea privind finanţele publice locale
nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
/V

In baza art. cu art. 4(1) lit. h),

12(1), (2) din Legea privind descentralizarea

administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,
în temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14(1), 19 (4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea
privind administraţia public locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc
Căuşeni DECIDE:

1. Se alocă mijloace financiare în sumă de 480 mii lei, pentru „reparaţia
capitală a acoperişului tip şarpant şi a finisării exterioare cu termoizolarea
pereţilor exteriori la grădiniţa nr. 2 din or. Căuşeni,, , inclusiv pentru lucrări
de proiectare şi expertiză.
2. Sursa de acoperire serveşte:
- 180 mii lei, din soldul disponibil format la data de 01.01.2022 ;
- 300 mii lei, din „Cod ORG2 11044 „Aparatul primăriei,, , program 0301
„Exercitarea guvernării,,.
Compartimentul de specialitate va efectua modificările necesare' în 1—
aprobat pentru anul 2022.
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3. Controlul

executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului or.

Căuseni, Anatolie Dontu.
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4. 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 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc
Căuseni cu sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M.Radu nr.3.
în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată,
în termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central,
pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.86.
5. Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului oraşului Căuşeni, Anatolie Donţu;
- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului
Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Ion Ciontoloi
CONTRASEMNEAZĂ
TARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiselţa

