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DECIZTN
mun. Cahul

Nr. 03/25-IV din 12 iunie 2019

Cu privire la implementarea proiectului
,rO bancfl nouf, pentru fiecare elev"

in temeiul art.43 alin. (l) lit. b), art.46 alin. (1) din Legea privind
administrafia publicf, localS nr. 436-XVI din 28.1?^24A6, art. 6 allr:'. {I), art.26
alin. (2) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanfele publice locale,
art. 61 alin. (1) din Legea finan{elor publice gi responsabilit{ii bugetar-fiscale nr.
l8l din 25.07.2014, art.l4l alin.(l) pct. e) qi 0 din Codul educaliei nr. 152 din
17.07.2A17, avintLui Comisiei consultative economie, reforme, buget, finanfe gi

rela{ii transfrontaliere, in scopul asigurlrii condiliilor adecvate de studii pentru
elevi, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
1. Se accepta implementarea proiectului ,,O banc6 nou6 pentru fiecare elev" in

perioada anilor 2019-2020, urmind ca cheltuielile s6 fie efectuate in limita
bugetului raional Cahul aprobat.

2. Se aprobl redistribuirea alocafiilor bugetare ?n bugetul raional Cahul pe anul
2019, dup[ cum urmeazd:
2.1 Se micqorexzi aloca{iile bugetare la institu{ia (ORG2) 1A674 Aparatul

preqedintelui raionului Cahul in suml de 2000,0 mii lei (linia bugetar[
F1F3 0610 PlP2 75A4 P3 00152), cheltuieli prevlzute pentru Proiectul de

consfuc$e a locuinlelor sociale pentru p6turile social vulnerabile;
2.2 Se majareazl alocafiile bugetare la institufia (ORG 2]10674 Aparatul

preqedintelui raionului Cahul in sum6 de 2000,0 mii lei (linia bugetard
FlF3 0133 PlP2 $AZ P3 00009), pentru procurarea bdncilor pentru elevi.

3. Direc{ia generalE finanle (dl Constantin Hodenco) va efectua redistribuirea
alocafiilor din bugetul raional, conform prevederilor prezentei decizii, cu
introducerea acestora in SIMF ca indicatori aprobafi pentru anul 2019.

4. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii va fi exercitat de cdtre dl
Sergiu Drangoi, preqedintele raionului Cahul, gi de Comisia consultativd
economie, reforme, buget finante gi relalii fransfrontaliere (pregedinte dl
$tefan Bratu).
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