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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI
D E C I Z I E nr.3/4.4
din „07” aprilie 2017
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional Că uşeni nr.1/ 19 din 15.02.2017 „Cu
privire la cooperarea cu unele autorităţ i publice
de nivelul î ntî i din raionul Că u şeni ”
Avînd î n vedere demersurile primăriei comunei Pervomaisc, nr.35-02/1.19 din 09.03.2017 şi
a primăriei s.Grigorievca, nr.24 din22.03.2017,
î n conformitate cu art. 59, 60(2) al Legii „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţ i ale administraţiei publice centrale ş i locale” , nr.317-XV din 18.07. 2003,
cu art.8, 26 (2) litc), (3) al Legii privind finan ţele publice locale, nr.397 XV din 16
octombrie 2003,
î n temeiul art.43 (2 ), art . 46 ( 1 ), ( 2) din Legea privind administraţia publică local ă nr.436
XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Căuşeni DECIDE:
1. Se modifică Decizia Consiliului raional C ă uşeni nr . 1 / 19 din 15.02.2017 „Cu privire la
cooperarea cu unele autorităţ i publice de nivelul î ntî i din raionul Că uşeni ” , î n punctul nr.1.1
„Din contul soldului de mijloace băneşti constituit î n urma executării bugetului raional Căuşeni
pe anul 2016, total” , inclusiv:
- Beneficiarul „Consiliului comunal Pervomaisc” destinaţia se modifică şi se expune în
următoarea redacţie „pentru reparaţ ia capital ă a cl ădirii grădini ţei de copii din s. Pervomaisc.
- Beneficiarul „Consiliului sătesc Grigorievca” destinaţia se modifică şi se expune în
următoarea redacţie „pentru restabilirea sistemului de iluminare publică din s.Grigorievca” , în
continuare după text.
2. Prezenta Decizie se comunică:
- Preşedintelui raionului Căuşeni;
- Direcţiei finan ţe Căuşeni;
- Secţiei construcţ ii , gospodărie comunal ă ş i drumuri;
- Primăriei comunei Pervomaisc;
- Primăriei satului Grigorievca;
- Populaţiei raionului prin intermediul plasării pe pagina web a Consiliului raional Căuşeni.
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL INTERIMAR
al CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT

