
REPUBLICA MOLDOVA
сoNSILIUL RAIoI\AL сАuýшNr

DECIZIE пr.2ll0
din 31 martie 2022

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
Сйugепi пr.1/40 diп 22 martie 2019 ,,Cu privire la
organizarea ;i desfй;urarea concursului,rCel mai Ьuп
апtrерrепоr din sectorul intreprinderilor mici qi mijlociioo

AvAnd in vedere Regulamentul pentru desйgurarea Consursului ,,Се1 mai bun
апtrерrепоr din sectorul intreprinderilor mici qi mijlocii", aprobat рriп Ноtйrirеа
Guvernului пr.250 din 09.03.2005,

in baza Legii cu privire 1а intreprinderile mici ;i mijlocii, ж.|79 din 2|.07.20|6,
in conformitate cu art.4 (3), lit. с), З2 lit.g) din Legea cu privire la finanlele publice

locale, пr.397-ХV din 1б.10.2003, cu modificйrile ulterioare,
cu аrt.4 (2) 1it.0 din Legea privind descentra|izarea administrativй, пr.435-ХVI din

28.|2.200б, cu mоdifiсйrilе ulterioare,
ar1.62 - 64 din Legea nr.100 diп22.|2.20|7 privind actele normative,
in temeiul art.43 (2), art.46 (1), (2) din Legea privind administralia publicй localй,

пr.436-ХVI din 28.|2.2006, cu modificйrile qi соmрlеtйrilе ulterioare, Consiliul raional
Cйuqeni

DECIDE:

1. Se mоdiГrсй Decizia Consiliului raional Cйugeni nr.1/40 d\п22 martie 2019 ,,Cu
privire la organizarea qi desйqurarea concursului ,,Се1 mai bun antreprenor din
sectorul intreprinderilor mici qi mijlocii", duрй cum urmeazб:

1.1. in pct.7 qi 8 а1 Deciziei Consiliului raional Cйuqeni nr.1/40 dtп 22.03.2О|9,
sintagma ,,Sergiu GOGU'', se substituie cu textul ,,responsabil de domeniu".

|.2. in Anexa пr.1 а1 Regulamentului, capitolul V, pct.26 sintagma,,tntru suslinerea qi

stimularea agenlilor economici, pentru fiесаrе nomina{ie, se ча atribui Locul I,

Locul II Ei Locul III, cu асоrdаrеа diplomei de menliune, cadourilor, florilor,
reieEind din sursele alocate, саrе se чоr inmina in cadrul evenimentului festiv" se

expune iп redaclie поuй ,rFiпап{аrеа luсrйrilоr се tin de organizarea qi

desfiqurarea concursului (cheltuieli репtru materiale promo{ionale, masa de
rесер{iе, servicii de сопсеrt), determinarea invingйtorilor qi dесеrпаrеа
premiilor репtru fiесаrе nomina{ie, atrinuite Locului Io II qi III, сu асоrdаrеа
de deplome, trogifeie, сuре, cadourio flori, se чоr efectua din contul
mijloacelor bugetului raional, duрй caz, din dona{ii qi alte sursе се пu
contravin legisla(iei in vigoare".

2. Executarea prezentei Decizii se pune in sarcina Eefului Direcliei Economie,
Construc{ii qi Infrastructurй Cluqeni Ei qefului Direcliei Educalie, Сulturё, Tineret
gi Sport CйuEeni.

3. Controlul аsuрrа executёrii prezentei Decizii, revine Vicepregedintelui raionului,



responsabil de domeniu.
4. Prezenta Decizie se publicй in Registrul de stat al actelor locale 9i se соmuпiсй:

- Pre;edinteluiraionuluiCйugeni;
- Vicepregedintelui raionului responsabil de domeniu;
- Direcliei Economie, Construc{ii qi Infrastructurй Сйuqепi;
- Direc{iei Finanle Сйчgепi;
- Populaliei raionului рriп intermediul plasйrii ре pagina web а Consiliului

raional Сйчsепi.
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