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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂ UŞENI
D E C I Z I E nr. 3/4.3
din „07” aprilie 2017
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional Căuşeni nr.1/19 din 15.02.2017 „Cu
privire la cooperarea cu unele autorităţ i publice
de nivelul î nt î i din raionul Căuşeni”
Avî nd în vedere demersurile primarului corn . Fî rlădeni, nr.63/2- 1.11 din 30.03.2017, primarului
s.Săiţi, nr.61 din 30.03.2017.
în conformitate cu art. 59, 60(2) al Legii „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţ iei publice centrale şi locale” , nr.317-XV din 18.07. 2003,
cu art.8, 26 (2) litc), (3) al Legii privind finanţ ele publice locale, nr.397 XV din 16 octombrie 2003,
î n temeiul art.43 (2), art. 46 (1 ), (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul raional Că uşeni DECIDE:

.

1 Se modifică Decizia Consiliului raional Căuşeni nr. 1 /19 din 15.02.2017 „Cu privire la cooperarea cu
unele autorităţi publice de nivelul î nt î i din raionul Căuşeni” , î n punctul nr.1.1 „Din contul soldului de
mijloace băneşti constituit î n urma executării bugetului raional C ăuşeni pe anul 2016, total” , inclusiv:
1.1. Beneficiarul „Consiliului comunal Fîrlădeni” destinaţia, suma alocată se modifică şi se expun în
următoarea redac ţ ie:
- Servicii de geodezie ş i geologie pentru proiectarea obiectului „Sistemele de aprovizionare cu apă
potabilă, canalizare ş i a staţ iei de epurare a apelor uzate din s. Fî rlădeni, comuna Fî rlădeni, raionul
Căuşeni”
- 142,8 mii lei;
- Proiectarea obiectului „Sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare a
apelor uzate din s. Fîrlădeni, comuna Fî rl ădeni, raionul Căuşeni - 370,0 mii lei;
- Servicii de geodezie şi geologie pentru proiectarea obiectului „Sistemul de aprovizionare cu apă
potabilă din s. Fî rlădeni Noi, comuna Fî rlădeni, raionul Căuşeni”
- 27,2 mii lei;
- Proiectarea obiectului „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă din s. Fîrlădeni Noi, comuna
50,0 mii lei.
Fî rlădeni, raionul Căuşeni”
1.2. Beneficiarul „Consiliului sătesc Săiti” destinaţia „pentru instalarea turnului de apă de 50 m3” se
expune î n redacţ ie nouă „pentru instalarea castelului de apă de 25 m3” , î n continuare după text.
2. Prezenta Decizie se comunică:
Preşedintelui raionului Căuşeni;
Direcţiei Finan ţe Căuşeni;
Secţ iei construcţ ii, gospod ărie comunală şi drumuri;
- Primăriei com. Fîrlădeni;
- Primăriei s, Şăi ţi;
Populaţiei- raionul ui prin intermediul plasării pe pagina web a Consiliului raional Că uşeni.
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