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Cu privire la alocarea m ijloacelor
financiare din soldul disponibil

în tem eiul art.14 din Legea privind adm inistraţia publică locală nr-436-X V I din 28
decem brie 2006, art.8. art. 26 din Legea nr.397-X V din 16 octom brie 2003 privind finanţele
publice locale, exam inînd
inform aţia viceprim arului oraşului Orhei pentru
problemele
economie, buget şi finanţe dl Viorel D A N D A R A ,
C O N S IL IU L O R Ă Ş E N E S C D E C I D E :
1.

Se alocă m ijloace financiare în sumă de 3137.5 mii lei din soldul disponibil al bugetului
orăşenesc la situaţia din 01.01.2016 pentru:
servicii de deservire şi întreţinere a cam erelor video din oraşul Orhei
84.0 mii lei
efectuarea tranşei a II de Reglem entări
a Planului Urbanistic General al oraşului Orhei
- 300,8 mii lei
servicii de proiectare pentru reparaţia şi am enajarea străzilor
din oraşul Orhei
- 365,6 mii lei
reparaţia capitală parţial la M uzeul de stat istorico-etnografic Orhei
- 250.0 mii lei
salarizarea lucrătorilor conform contractelor de prestări servicii civile
- 346,4 mii lei
achitarea datoriilor cu term en expirat cu SRL G enesis Internaţional
reparaţii curente a străzilor 31 A ugust şi Unirii din oraş
- 1056.4 mii lei
soldul neexecutat pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale
provocate de explozia unei case de locuit din str. T. Ciobanu
- 289.3 mii lei
achitarea datoriilor cu term en expirat pentru C om plexul
sportiv european de m otosport din or.Orhei, cod obiectului 3875
235,0 mii lei
obiectivul "C onstrucţia terenului sportiv sectorul Centru,
Liceul Teoretic „Aleco R u so ” str. V.Lupu, 13"
- 200,0 mii lei
cotizaţie în calitate de m em b ru al C A L M pentru anul 2016
10.0 mii lei

2. Autoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei va efectua acţiunile respective
pentru executarea prezentei decizii.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei
pentru problem ele econom ie, buget şi finanţe dl Viorel D A N D A R A .
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