REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
ýOLDДNEýTI

РАЙОННЫЙ СОВШТ
ШОЛДЭНЕШТЬ

ог. ýoldёne;ti, st. 3l AugLrst, l
tel: (272) 22650, fax: (272i 22750

DEClZIE
Сu privire la alocarea mijloacelor
din soldul disponibil

г. Шолдэнешть,
ул. 3l Августа, l
tel (272) 22650, фах (272) 22150

пr.45
din 22 august 20l9

in temeiul аrt.4З al.(2) , art.46ale Legii Republicii
Moldova пr.4з6ХVI din 28
decembrie 2006 privind administralia
рuЬliсй localf,9i сопfоrm art,28al Legii Republicii
Moldova пr,397ХV din l б octombrie 200З
privind finantele publice locale, Consiliul
raional

DECIDE:

L

Se trес la cont 20,0 mii lei" aloca{i сопfоrm
p.l ai.15) ate Deciziei Consiliului
raional пr,26 din 06 iunie 20l9 cu privire
la аlосаrеа mi!loacelor din soldul
disponibil репtru еlаьоrаrеа docunlentaliei
de proiect а unui tеrеп de fbtbal сu
invelig aПificial in oragul
ýoldйne;ti.
II. Se аlосё З82,з mii lei, inclusiv:

l)

Consiliului raional 50,0 mii lei pentru achitarea
contribuliei la lichidarea
consecinfelor рlоilоr torenfiale din data
de 29 mai qi 07 iunie anul 20l9 in satele

comunei Dobruqa,

2) IMSP,,Centrul de

sЙПЙtаtе Cotiujenii Маri" 16,7 mii
lei pentru schimbarea
sistemului de incбlzire.
3) Consiliului raional 20,0 mii lei pentru achitarea
contribu{iei la luсrёrilе de
rераrа{iе а bisericii ,,Sf. Ghеоrghе''
din satul ýestaci.
4) Consiliului raional 20.0 mii lei pentru achitarea
contribuliei la luсrёrilе de
rераrаtiе а cIopotnilei bisericii
.,Nаgtеrеа Maicii Domnului'' din satul Sёmй;сапi.
5) Consiliului rаiОПаl 20.0 mii lei pentru achitarea
contribufiei la luсrёriiе de
rераrа[iе а bisericii ..Sf. Antonii cel
Маrе" din оrаЕul ýoldйnegti.
6) Consiliului rаiОПаl 20,0 mii lei pentru achitarea
contribu[iei ia luсrйrilе de
edificare а monumentului in memoria participanfilor
cйzu[i la lichidarea avariei
пuсlеаrе de la СеrпоЬil iп оrа;ul
ýoldёnegti.
7) Directiei asisten!Й socialЙ.
рrоtесliа familiei qi а copilului 51,4 mii lei pentru
rераrаfiа а dоuё birouri,

8) Consiliului raional 10,0 mii lei, inclusiv З,0
mii lei pentru achitarea
indemnizaliei unice la ехрirаrеа mandatului
de consilier Ei 7,0 mii lei pentru

рrосurаrеа aspiratoarelor la serviciul de dеsеrчirе а clйdirii.
9) Consiliuiui raional 44,5 mii lei
репtru achitarea contribu{iei la constrictia unui
sector de drum in satul Alcedar.
'

l0) Consi|iului raional 6,5 mii lei pentru achitarea
contribu{iei а contractului la
сеrеrеа prealabilё а impactului аsuрrа
mediului la obiectul ,,сгеаrеа centrului

Intercomunitar de Мапаgеmепt al Dеgеurilоr
Solide in oraqul ýoldйne'ti''.

1l)Direcliei invё{йmint55,0mii lei,inclusiv l5,0mii lei
репtгuрrосurаrеаа ,50de
сйrli pentru bibliotecile instituliilor de invё{ёmint din raion, 40,0 mii lei pentru

organizarea sйrbйtorii *ziua profesionalй а lucrйtorilor din iпчйtйmiпt''.

12) ConsiIiului raional 40.0

mii lei

репtru achitarea contribu[iei la rерагаliа
drumurilоr deteriorate iп urmа ploilor in satele соmuпеi climйulii de Jos.
l3) IP LT,.Alexei Mateevici" 28.2 mii lei pentru асhitаrеа contribu{iei la rераrа}iа
incйperii in cadrul proiectului ..Clasa viitorului.',
III. Se modificй destina[ia sumei de 25,0 mii lei. аlосаtё сопfоrm
Deciziei пr.2б din
06,06,20l9 IMSP ,,Centrul de sйпёtаtе Rёspopeni" pentru
,,luсrёri de rераrа{iе
сurепtй" lа.,еfЪсtuаrеа luсririlоr de rераrа[ii curente
Ei alte cheltuieli pentru

pregйtirea de acreditare".

IV. Direclia finan{e va aloca mijloacele specificate la pp.1,2 alineatele 1)l2) З
9i
ale prezentei Decizii in sumй de 354,1 mii lei din contul soldului disponibil al
bugetului raional, iar cele de la alineatul 13) in sumё d,e 28,2 mii lei din
soldul

disponibil al instituliilor de invй{йmint а componentei gсоlаrе.
v. Asigurarea executйrii prezentei Decizii se аsumй pre9edintelui raionului.

Ргеqеdiпtеlе

contrasemnat:

I.Раiеrеlе

secretarul

consiliului Rai

L.Vidrasco

