
                                                                                             

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 
 

   

Decizie nr. 9/12 

 

 din  24 decembrie  2019                                                            or. Nisporeni 

“ Cu privire la  modificarea și completarea deciziei nr. 4/8  

din 14 iulie 2016 „Cu privire la garantarea  

contribuției pentru realizarea Proiectului investițional 

 „Îmbunătățirea Infrastructurii de  

Turism de Masă din Regiunea Centru”cu modificările ulterioare” 

 

 

În conformitate cu art. 46 alin (1), art. 43 alin. (2) din  Legea nr. 436-XVI 

din 28.XII.2006 privind administraţia publică locală, urmărind scopul 

implementării proiectului investițional,, „Îmbunătățirea Infrastructurii de Turism 

de Masă din Regiunea Centru”, 

 

Decide: 

1. Se modifică, pct.1 a Deciziei nr. 4/8 din 14 iulie 2016 „Cu privire la  

garantarea contribuției pentru realizarea Proiectului investițional 

„Îmbunătățirea Infrastructurii de Turism de Masă din Regiunea Centru”cu 

modificările ulterioare” substituindu-se  sintagma  „35 631 416 lei”  cu 

sintagma „37 302114 lei” . 

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului raional       Simion Stici 

             

  

Secretar interimar al 

Consiliului raional       Sergiu Zmeu 
 

 

 

 



 

 

 

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de șeful Direcției finanțe, Vera Lazăr și șeful Secției 

economie, Nina Guțanu, persoane ce înaintează problema vizată. 

                                                                     _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la  modificarea și completarea deciziei 

nr. 4/8 din 14 iulie 2016 „Cu privire la garantarea 

contribuției pentru realizarea Proiectului investițional 

„Îmbunătățirea Infrastructurii de 

Turism de Masă din Regiunea Centru”cu modificările ulterioare” 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune. 

Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. 

Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat. 

 

 

Serviciul juridic                                                              Sergiu Zmeu 

 


