
REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLruL ORA$ENESC $TEFAN VODA

D E C IZIE nn4/15
din 18 mai 2019

Cu privire la modificarea qi completarea
deciziei Consiliului ordgenesc nr. 21 4 din | 4.03 .20 19

in scopul acorddrii suportului necesar pentru implementarea proiectului <<Consolidarea
capacitdlii APL $tefan Vodd pentru asigurarea transparenlei Si a informdrii tn masd a cetdlenilor
din localitate>>,administrat de cdtre A.O. "Migcarea Ecologistd $tefan Vod6" cu sustinerea Centrului
CONTACT qi finanlat de Fondul pentru Democrafie al Naliunilor Unite (LINDEF), in temeiul art.
14 alin. (2) lit. b), art. 17 aIin. (a) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia
publicd locald, Consiliul origenesc $tefan Vodd DECIDE:

1. Se modificd gi completeaz 6 deciziaCoirsiliului ordqenesc $tefan Vodd nr. 214 din 14.03.2019
<Cu privire la autorizarea amplasdrii unor panouri informative in spafiul public al oragului> dupd
cum urmeazd:

1) in punctul 1, textul <<2 m>> se substituie cu textul <1,5 m>;
2) dupd punctul 1, se introduc punctele noi 2 qi 3 cu urmdtorul cuprins:

<2. Finanfarea confecliondrii gi instaldrii panourilor informative specificate in punctul 1 al
prezentei decizii se va efectua din sursele A. O. "Migcarea Ecologistd din $tefan Vod6" qi bugetul
oragului $tefan Vod6.

3. Contabilitatea centralizatl, a primdriei va efectua operaliunile necesare privind distribulia
surselor financiare conform devizului de cheltuieli in sumd de 17716,48 lei (gaptesprezece mii gapte
sute gaisprezecelei 48 bani) la grupa 750206200033311085 <Amenajarea oraqului>, in conformitate
cu prevederile prezentei decizii qi actele normative in vigoare.>;

3) punctele 2-3 vor deveni, respectiv, punctele 4-5.
4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se incredinleazd, viceprimarului Moloman

Sergiu.
5. Prezenta decizie se aduce la cunogtintd:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de StaU
A.O. <Migcarea Ecologistd $tefan Vodd>, director Marin Tatiana;
contabilitdlii centralizate a primdriei;
viceprimarului Moloman Sergiu;
specialistului in urbanism Luchianov Dumitru;
prin publicare in Registrul actelor locale gi pe pagina web a primdriei.

Pregedintele gedinfei

Contrasemneazd:
Secretarirl Consiliului

Nicolae Orlov

Lilia Gondobescu


