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Cu privire la m odificarea alocaţiilor 
la com partim entul „M ijloace speciale’

în tem eiul art. 14 al Legii privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din 
28.12.2006, Legii privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, art.65 al Legii nr.317- 
XV din 18.07.2003 privind actele norm ative ale G uvernului şi ale altor autorităţi ale 
adm inistraţiei publice locale, Contractul de grant sub nr.SPF-06-2015 în cadrul Fondul 
G ranturilor M ici al Centrul de Inform are pentru A utorităţile Locale din Republica M oldova, 
finanţat de Program ul polonez de cooperare pentru dezvoltare al M inisterului A facerilor Externe 
al Republicii Polone şi A genţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID),

CO N SILIU L ORĂŞENESC D E C I D E :

l.S e  suplim entează partea de venituri şi cheltuieli a bugetului oraşului Orhei pe anul 
2015 la com ponenta „M ijloace speciale” cu sum a de 121 900 lei 00 bani ( una suta douăzeci şi 
una mii nouă sute lei 00 bani), oferită de către Fondul G ranturilor M ici al Centrul de Informare 
pentru A utorităţile Locale din Republica M oldova, finanţat de Program ul polonez de cooperare 
pentru dezvoltare al M inisterului A facerilor Externe al Republicii Polone şi A genţia Statelor 
Unite pentru D ezvoltare Internaţională (USAID).

2 .Se abrogă decizia Consiliul orăşenesc Orhei nr.3.5.2 din 11.05.2015 „Cu privire la 
m odificarea alocaţiilor la com partim entul „Proiecte finanţate din surse externe” .

3.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei 
pentru problem ele econom ie şi buget dl Igor GRIG ORIEV . ____
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