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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din fondul de rezervl aI Consiliului Raional Cahul

DECIZTE
mun. Cahul

din 21 august p019

in conformitate cu art.12 din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind despentralizarea
administrativd, art.43 din Legea privind administralia publici localE nr. 436-XVI din 28.12.2AA6,
art.6 alin.(l), afi.26 alin. {2) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finantele puplice locale,
art.6l alin.(l) din Legea finantelor publice gi responsabilit[fii bugetar-fiscale nr.181 din 25.A7.2A14,
pct.5 fit. a), b), j) din Regulamentul privind formara gi utilizarea fondului de rezervd af Consiliului
Raional Cahul pentru anul 2019, aprobat pria Decizia nr. 06105-IV din 06.12.2018 ,,Qu privire la
aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2019 in lectura a doua", Hotlririlor Colprisiei pentru
Situalii Exceplionale din 19 iunie 2019 qi 09 august 2A19, avizului Comisiei consultatirle economie,
reforme, buget, finanfe gi relafii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul

DECII}E:
1. Se alocf, din fondul de rezervtr al Consiliului Raional Cahul mijloace financiare in sumi de

1135971,00 lei, din care:
- 36765,A0 lei Gimnaziului ,,fon Creangi" s.Borceag, pentru repara,tia acoperiqului deteriorat in

urma calamitiililor naturale;
- 174780,00 lei Primlriei com.Cucoara, pentru curifirea (decolmatarea) canalului {e acumulare

a apelor pluviale;
78759,44lei Primiriei s.Roqu, din care 33309,00 lei pentru curSlirea canalelor dle scurgere a
apelor pluviale Ei 45450,00 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare la irffeprinderea
misurilor de profilaxie intru evitarea rlspindirii pestei porcine africane;
188549,00 lei Primariei s. Brinza, pentru acoperirea chettuielilor la efectuarea fucririlor de
restabilire a strizilor din sat qi de acoperire/protejare a refelelor de gaze;
200000,00 lei Prim6riei com.Lebedenco, pentru lucriri de reparatie a podului din siUrsoaia;
350000,00 lei Prim[riei com.Chioselia Mare, pentru reparafia unei porfiuni {e drum din
s.Frumugica, detiorat in urma ploilor abundente din data de 03-04 august 2A1_9;

i6000,00 lei Aparatului Pregetlinieitii raianului Cahrul, pentru acoperirea cheltuiieliior necesarsi6000,00 lei Aparatiilui Preptlinieiiii mianului Cahrul, pentru acopairea cheltuiieliior necesars
la intreprinderea mflsurilor de profilaxie intru evitarea rispindirii pestei porcine africane;
91118,00 lei PrimEriei com. Manta pentru acoperirea cheltuielilor necesare la irifieprinderea
misurilor de profilaxie intru evitarea risoindirii nestei porcine africane.
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