Republica Moldova

Pecnry6.nurca Mo.nAona

Municipiul Chisinau

MyHrvqunnfi Kuruuney

Consiliul oragului Durlegti

fopogcroft Cone'r lypneuru

DECIZIE
din

nr,7 .4

25.05.2017

Cu privire la premierea colectivului folcloric "!Srincufet" qi grupului
folcloric "Haiducii'o pentru performan{ele ob{inute la concursurile na(ionale
din anul 2017

in

scopul asigurdrii suportului financiar pentru premierea colectivului
folcloric "Jdrdncula" gi grupului folcloric "Haiducii" pentru performanlele
oblinute la concursurile nalionale din anul 2017, in temeiul art.66 alin.(4), art.69
alin.(4), din Legea finan{elor publice gi responsabilitdtii bugetar-fiscale nr.181 din
25 iulie 2014, lindnd cont de prevederile Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003
"Privind finan{ele publice locale", art.I4 alin.(2) lit. n), din Legea nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 "Privind administralia publicd local6", Consiliul or,Durleqti,

DECIDE:

1.

Se permite premierea colectivului folcloric "l'Srdncu{a" Ei grupului
folcloric "Haiducii" in sumd de 3 000,00 lei, pentru performanfele oblinute la
concursurile nalionale din anul 2017 cu a cdte 100 lei pentru fiecare membru a
colectivelor, dupd cum urmeazd:
1.1.1 Colectivului folcloric "!6rdncu!a" alcdtuit din 14 persoane, se atribuie
I 400,00 lei;
1.1.2 Grupului folcloric "Haiducii" alcdtuit din 16 persoane, se atribuie
I 600,00 lei.
2. Premiul in mdrime de 3 000,00 lei va fi acordat din mijloacele financiare
destinate domeniului culturii.
3. Primarul oragului Durleqti va asigura controlul executiirii prezentei decizii.

Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

Republica Moldova

Pecnyd.nurca MolAona

Municipiul Chisinau

Myuzqunnft Kuuuusy

Consiliul ora$ului Durlegti

fopo4cxofi Coser lyplerurr

DECIZIE

nr.7.6

din 25.05.2017
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului

or. Durleqti nr. 6.26 din 10.05.2017

in

scopul eficientizdrii lucrului in cadrul comisiilor de specialitate ale
Consiliului or. DurleEti, conform Regulamentului-cadru privind constituirea qi
funcfionarea consiliilor locale Ei raionale, aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr.
457 din 14.11.2013, in temeiul art. 14, al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006,
,,Privind administralia publicb locald", Consiliul or. Durlegti, DECIDE:
1. Se abrogd Decizia Consiliului or. Durleqti nr. 6.26 din 10.05.2017 "Cu
privire la modificarea deciziei Consiliului or. Durleqti Nr. 1/l.l din 24.07.2015".
2. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune
consiliului or. Durlegti, dnul Balan Andrei.

Preqedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

in sarcina secretarului

Republica Moldova

Pecny6.nr,rrca

Municipiul Chisinau

Molgona

Myuraquuufi Kuruuusy

Consiliul oragului Durleqti

fopoAcrofi Coser lypneunr

DECIZIE

nr.7.7

din 25.05.20t7
Cu privire Ia modificarea deciziei Consiliului

or. Durleqti nr.

lll,l

din 24.07,2015

in

scopul eficientizdrii lucrului in cadrul comisiilor de specialitate ale
Consiliului or. Durleqti, conform pct. 9, pct. 10 din Regulamentul-cadru privind
constituirea ;i funcfionarea consiliilor locale qi raionale, aprobat prin Hot6rirea
Guvernului nr. 457 din 14.11.2013, in temeiul art. 14, al Legii nr.436-XVI din
28.12.2006, ,,Privind administrafia publicd local6", Consiliul or. Durleqti,
DECIDE:
1.Se modificd Decizia Consiliului or. Durleqti nr. 1/1.1 din 24.07.2015 ,,Cu
privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii

de activitate a Consiliului or. Durleqti", prin modificarea componenlei comisiilor
de specialitate dupd cum urmeaz6:

Comisia pentru buget, economie, finanfe qi patrimoniul public local in
urmdtoarea componenf 5:
- Sofronovici $tefan
- Pavlov Vitalie
- Roqca Vladimir
- Puiu Victor
- Zmeu Veaceslav
l.2Comisia de dezvoltare qi amenajare (construcfii, arhitecturd gi transport)
- in urmdtoarea componen{d:
- Merioard Eugeniu
- Carabut Petru
- Pasat Tamara
1.1

-

1.3

Garqtea

Vladimir

Orlov Alexandr
Comisia pentru reglementarea regimului proprietdlii
urmdtoarea componen{6:
Paladi Andrei
Samson Iurie

-

funciare

in

-

Orlov Fiodor
Eremeev Iuri
Florea Tudor

l.4Comisia juridicd pentru ordinea publica
publice locale - in urmdtoarea componenfd:
- Cebotari Victor

-

SI

Olan Marcel
Orlov Alexandr
Caciuc Lucia

Josan Neofit
l.SComisia pentru educafie, culturd, tineret

componenld:
Crudu Diana
Olan Marcel
Bostan Emilian

qi sport ?n

urmdtoarea

-

Cululab Victor
Stegari Alexandru
2 Executarea prevederilor prezentei decizii se pune
consiliului or. Durleqti, dnul Balan Andrei.

Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

in

sarcina secretarului

Republica Moldova

Pecny6.nnrca MonAoBa

Municipiul Chisinau

Mynnqunufi KnruuHey

Consiliul oragului Durleqti

fopo4cxofi Coser .{ypleunr

DECIZIE

nr. 7.8

din 25.05.2017
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului

or. Durleqti nr.2/1.6

din

2f .0g.2015

Ca urmare a modificdrii componenfei Consiliului local al or. Durlegti
qi in
scopul eficientizdrii lucrului in cadrul Comisiei de licitalie a
Consiliului or.Durlegti
pentru organizarea gi desfrgurarea licitaliilor funciare ale Consiliului
or. Durleqti,
conform Regulamentului-cadru privind constituirea qi funcfionarea consiliilor
locale gi raionale, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 457 din 14.11.2013,
in
temeiul art. 14, al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006,,,Privind administra[iapublicd
locald", Consiliul or. Durleqti, DECIDE:

l. Se modifica pct. I a Deciziei Consiliului or. Durlegti nr. 211.6 din
2l'08'2015 "Cu privire Ia aprobarea componenfei nominaie a
Comisiei de

Licitafie a Consiliului or.Durlegti ", prin modificarea componenlei nominale
a
comisiei de Licitalie a consiliului or.Durlegti dup6 cum urmeazd:

-

Vice-primar al or. Durlegti
- Constantinov-Ogilca Doina Juristul primdriei or. Durlegti
Carabut Petru, consilier local
Cebotari Victor, consilier local
Orlov Fiodor, consilier local
Paladi Andrei, consilier local
Eremeev Iuri, consilier local
Gargtea Vladimir, consilier local
Olan Marcel, consilier local
Merioard Eugen, consilier local
Orlov Alexandr, consilier local
2. Executarea prevederilor prezentei
consiliului or. Durlegti, dnul Balan Andrei.

-

Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliulu

i Balan

ina secretarului

