
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL САUSШtЧl

DECIZIE "r.J/,}Y'din,,-" _ / 202з
proiectcu privire la modificarea Deciziei consiliului

raional Сйuqепi, пr.llЗ9 diп26 ianuarie 2023
,,cu privire la alocarea mijloacelor financiare''

Avind in vedere necesitatea арirutё,
in conformitate 

.сu art,62 al Legii cu privire la actele normative, пr.100 din22.I2.2017,
cu art.4 (З) lit.c), З2lit.а) al Legii privind Гrпап{еlе publice locale, пr.З97 ХV din 16.10.200з,

cu modifi cбrile ulterioare,
cu art. 4 (2) lit-gl), З din Legea privind descentralizarea administrativй, пr.4з5-ХVI din

28.12.2006, cu modifi cбrile ulterioare,
art,art, 5,7, |0,2l,2з,25, 53,118, l20 din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.

116 din |9.07.2018, сu modificйrile ulterioare,
in temeiul art. 4З (2) qi 46 din Legea privind administra{ia publicй localё, пr.4з6-ХVI din

28.|2.2006, cu modificёrile ulterioare, Consiliul raional Cauqeni

DECIDE:
1. Se modificё Decizia Consiliului raional Cйuqeni , пr.ll39 din 26 ianuarie 202З ,,Cu privire la
аlосаrеа mijloacelor financiare", pct.2 se ехрuпе in redaclie nou, dupй cum urmеаzй:
1.1. Se аlосД Ii Leceului Teoretic,,Mihai Sadoveanu, s.Firlёdeni, r.Cйuseni, pentru achitarea
lucrйrilor de construc{ie qi а serviciilor de supraveghere tehnicё qi de autor la obiectul ,,Constructia
sёlii de sport", ,,4000,0 mii lei", inclusiv:
- din soldul de mijloace Ьёпеqti constituit in urmа executйrii bugetului raional pentru апul2о22,
sum5 de - 3500,0 mii lei;
- din mijloacele financiare aprobate in buget pentru апul202З, de la compartimentul ,,reparalii qi
investi{ii capitale centralizate", in sumй de -500,0 mii lei,
in continuare dupd text.
2. Controlul executбrii prezentei Decizii Se pune in sarcina vicepreqedintelui raionului responsabil
de domeniu.
3. Prezenta Decizie poate fi contestatй cu сеrеrе de chemare in judecatё in Judecёtoria Сёuqепi, cu
sediul Central la adresa оr.Сйu;епi, str.ýtefan cel Mare, 8б in termen de з0 zile de la рuЫiсаrе,
сопfоrm Codului administrativ al Republicii Moldova, пr.116/2018.
4. prezenta Decizie se plaseazй in Registrul de stat al actelor locale si se comunicй:
- Preqedintelui raionului Сйuqепi;
- Viceprledintelui rаiqцului rgýpgnýObil dE domoniu;
- Direcliei Finan{e Cauqeni;
- Direc{iei Educa{ie, Cultur5, Tineret, Sport;i Turism Сйuýепi;
- II Leceului Teoretic,,Mihai Sadoveanu, s.Firlйdeni;
- Popula(iei raionului prin intermediul plasйrii ре pagina web а Consiliului raional Cйuqeni.
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la proiectul Deciziei ,,Cu privire la modi
Consiliului raional Cйuqeni, nr.l/39 din

,,Cu privire 1а alocarea mijloacelor

Ачбпd in vedere necesitatea identificйrii surselor

cotezaliei de mеmЬru а1 Euroregiunii Sirеt - Рrчt - Ni
pentru perioada anilor 202|-202З se propune modifi

Cйugeni, пr.llЗ9 diп 26 ianuarie 202З,,Сч privire 1а

inainteazй spre ехаmiпаrе qi арrоЬаrе.

Pregedintele raionului

NOTA INFORMATIV_
аrеа Deciziei
ianuarie 202з

fiпап!аrе in scopul achitйrii

а consiliului raional Сйusепi

Deciziei consiliuli raional

mijloacelor financiare" 9i se
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