
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL САUSШIЧI

DEC lZlB"r.J/&ll
din 2023

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

Avind in vedere
independen}a Republicii
Neam 9i fаrй", пr.03
07.0З.202З;

proiect

_demersurile Preqedintelui uniunii nalionale а чеtеrапilоr rйzboiului pentru
Moldova, nr.11 din 05.0|.2023, Miqcёrii,,For!a Veteranilor de Rёzboi pentru
din 1.0з.202З 9i directorului CCAD ,,Casa Limbii Romine Cйuqeni'' din

in conformitate cu art. 4 alin.(3) lit.c) ýi аrt.32 lit. g) din Legea privind finan{ele publice locale,
nr.397-XV din lб.l0.2003, cu modificёrile ulterioare;

cu art. а (2) din Legea privind descentralizarea administrativё пr.435-ХVI
modifi сйrilе ultеriоаrе;

diп 28.|2.2006, cu

аrt,аrt.5,7,10,21,2з,25,5з,l18, 120dinCoduladministrativalRepubliciiMoldova,nr. 116din 19.07.2018, cu modificёrile ulterioare;
in temeiul аrt.4з (2) яi жt.46 din Legea privind administralia рuЬliсё localй пr.4з6-ХVI din

28.|2.2006, cu modificйrile ulterioare, Consiliul raional Cёugeni
DECIDE:

J,s. аlосй mijloace financiare, din contul soldului de mijloace bйneqti constituit iп urmа executйrii
bugetului raional Cйugeni pentru апul 2022, Aparatalui Presediпtelui rаiопаlui - З2492,0 lei,
iпсlusiv:
- pentru trаsроrtаrеа tur-rеtur а echipei de tineret qi veterani de rёzЬоi а raionului Cйuqeni in mun.Bёlli,
22 persoane, pentru participarea la concursul militar-sportiv patriotic ,,Cupa Eroilor', 712810 lei;
- servicii de alimentare cu hrana а participanlilor la Concurs 220010 lei;
- pentru trasportarea tur-retur la chiqinйu а veteranilor de rёzboi la manifestafiile republicane iп zhla de 2
martie 2023

-2464,0lei;- pentru aazarca gi alimentarea delegafiei Rоmбпе prezenfi la Aniversarea d9 |Qý nni п unirii Ваппrаьiоi
cu RomAnia la data de25-28 martie 202З incadrul zilelor Alexei Mateevici - 20700,0 lei
devizul, anexa.
2. controlul executйrii prezentei Decizii se рчпе iп sarcina preqedintelui raionului.
3, prezenta Decizie poate fi contestatй cu сеrеrе de сhеmаrе in judecatё in Judecёtoria Сёugепi, cu sediul
Central la adresa oT.Cёuqeni, str.ýtefan cel Маrе, 86 in tеrmеп de з0 zile de la publicare, сопfоrm
Codului administrativ al Republicii Moldova, пr. 1 1 6/20 1 8.
4. Prezenta Decizie se plaseazЁ in Registrul de stat al actelor locale qi se соmuпiсй:
- Pre;edintelui raionului Сйugепi;
- Aparatului Pregedintelui raionului;
- Directiei finan}e Сёuqепi;
- Populaliei raionului рriп intermediul plasЙrii ре pagina web а Consiliului raional Cйuqeni.

PREýEDINTELE
ýEDINTEI

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL INTERIMAR а1 CONSILIULUI RAIONAL

охапа сiклшv



Апехй
la Decizia consiliului raional cйuseni
nr. din,, )) 2023

DEYIZ DE CHELTUIELI

sчmа песеsаrй

Тrаsроrtаrеа tur-retur(22 persoane)Cйuqeni - Balli, Bбlli -

Ali-"rrturea cu hrurru а participanlilor lu Corr"rr.rrrl -ilitu.
iv,,Cupa Еrоilоr"

Тrаsроrtаrеа tur-rеtur 1а Chiqinйu а veteranilor de rйzЬоi la
manifestatiile republicane in ziua de 2 martie 202З
Cazarea 9i alimentarea delega{iei Romбne prezen{i 1а

Aniversarea de 105 ani а Unirii Basarabiei сu RomAnia la data
de 25-28 martie 202З in cadrul zilelor Alexei Mateevici,
(cazare: 15 persoane х 250 lei х З zile : 11250 lei,
alimentatie: 15 х 210 lei х 3 zt|e:9450 lei

Total

N/o Activitй{i

1. 7l28

2. 2200

3. 2464

4. 20700

32492



NОТД INFORMATIVД
la proiectul Deciziei o,cu privire la аlосаrеа

mij loacelor fi папсiаrеr'

in baza demersului Preqedintelui uniunii nalionale а veteranilor rбzboiului pentru
independen{a RePublicii Moldova, пr.11 din 05.01 .202З,iп lеgйturй cu participarea la
data de 18,02,202З la edilia а ХV-а а Concursului Nalional militar-sportiv patriotic ,,Cupa
Eroilor", in scopul рrоmоvёrii sportului de реrfоrmап{й exerciliilor de dezvoltare fiziсб
gепеrаlё qi а modului sёnёtos de via{Ё in rAndurile tinerii generalii se deleagй echipa de
tineret-recruli gi veterani de rizboi pentru а reprezenta raionul Сйugепi la concursului
Na{ional militar-sPortiv patriotic ,,Cupa Еrоilоr" саrе Se va petrece in оr. BйlTi qi
trasportarea tur-rеtur la Chiqinйu а veteranilor de rйzboi 1а manifestaliile republicane in
ziua de 2 martie 202з.

in acest Scop Se рrорuпе Consiliului raional Cёugeni Spre арrоЬаrе аlосаrеа mijloace
financiare, din contul soldului de mijloace Ьйпе;ti constituit in urmа executйrii bugetului
rаiопаl Сёuqепi pentru апul2022. Aparatului Preqedintelui raionului - gз28,о 1ei, inclusiv:
pentru trasportarea tur-rеtur а echipei de tineret qi veterani de rбzЬоi а raionului Сйчqепi
in muп,Вбl!i,22 persoane, pentru participarea la concursul militar-sportiv patriotic ,,Cupa
Eroilor" _ 7l28lei qi servicii de alimentare cu hrana а participanlilor 1а Concurs - 2200
lei.

Totodatй avбnd in vedere demersul inaintat de сйtrе dl Mihai paga - mеmьru
permanent а1 Consiliului de administrare al Мi;сёrii ,,FVRNТ" in scopul аlосйrii unei
unitёli de transport pentru transportarea а 20 de participanli veterani la manifestйrile
rерuьliсапе in ziua de 02 martie curent la chiqinйu din lipsa mijlocului de transport cu aqa

capacitate se рrорuпе consiliului raional alocarea sumei de 2464,о lei pentru achitarea
serviciilor de transport in scopul solicitat.

finбnd cont de demersul inaintat din раrtеа Directorului Centrului de Сulturй 9i
Asisten!ё Didacticё,,Casa limbii Rоmбпе, Cйugeni" cu privire 1а acoperirea uпоr cheltuieli

,ef.rito. la cazarea gi alimentarea oaspelilor din Romбnia саrе ne чоr опоrа cu prezenla la
aniversarea а 105 ani а Unirii Basarabiei cu Rominia la data de 25-28 martie iп cadrul
zilelor Alexei Mateevici se propune аlосаrеа sumei de 20,7 mii lei.

Presedinttlt rпigп чlчi Аlеrлпdru САТАN


