
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL TELENESTI

MD-5801, or. Telenesti, str.3l August,9 tel: (258)2-20-58,2-26-50,fax:2-24-50
rvrvw.telerresti.md. consil iul@telenesti.md,

DECIZIE nr.3/5
din 02 septembrie 2020

Cu privire la scutirea de unele plifi pe perioada stirii de urgenfi

Examindnd demersurile asociafilor Parteneriatului Public Privat ,,Producerea
combustibilului pe bazd de biomas6" i.I. ,,Iurie Daraband", GT ,,Coadd Artiom" privitor la
scutirea pe perioada stdrii de urgenfi a pl[1ii rentei pentru utilajul dat in concesiune qi

locatarului Pirndu Nicolae, privitor la scutirea pe perioada stdrii de urgenfd a pldlii pentru
chirie, in conformitate cu prevederile Hotdrdrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din
17.03.2020 privind declararea stdrii de urgenfS, art. l2.ldin Contractului pentru rcalizarea
Parteneriatului Public - Privat ,,Producerea combustibilului pe bazd de biomasd in raionul
Teleneqti " nr. 39 din 12.11.2013, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 5/8 din
01.11.2013, Contractul 512 din21.01.2020, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 619

din 17.12.2019, Hotlrdrea nr. 02 din 29.06.2020 a Comisiei privind asigurarea monitorizdrii
qi controlul realizdrii proiectelor de parteneriat public privat in raionul Teleneqti, aprobatl
prin Dispozi[ia m. 53 din 15.05.2020, {indnd cont de avizul Comisiei consultative pe
probleme de economie, buget qi finanfe, in temeiul afi. art.43 (1) lit. ,,b", 46 al. (1) al Legii
nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administralia PublicdLocald, Consiliul Raional,

DECIDE:

1. Se ia act de nota informativd, a qefului Direcfiei Economie cu referire la HotdrArea nr. 02
din29.06.2020 a Comisiei privind asigurarea monitorizdrii qi controlul realizdrii proiectelor de
parteneriat public privat in raionul Telene;ti, aprobatd prin Dispozi[ia nr. 53 din 15.05.2020, se

anexe azd (p arte inte grantd a pr ezentei dec iz i i ).

2. Se aprob6:

2.1. scutirea pe perioada stdrii de urgenf6, 17 martie 2020 - 15 mai 2020, apldlii rentei
pentru utilajul dat in concesiune, dup[ cum urmeaz6:

2.1.1. i.I. ,,Iurie Daraban[" - 6599lei;
2.1.2. GJ,,Coadd Artiom" - 6599Lei,

2.2. scutirea pe perioada stdrii de urgenf6, 17 martie 2020 - 31 august 2020, a plalii
pentru chirie a locatarului Pirniu Nicolae - 1090 lei.

3. Se micqoreazdplanul de finan{arelapartea de venituri;i cheltuieli in sumd de 14 288

lei, dupi cum urmeazS:

3.1. La parte de venituri, la cod ECO 142320 (plata pentru locafiune a bunurilor
patrimoniu public) cu 14 288 lei, inclusiv:



- i.I. ,,Iurie Daraband" - 6599lei
- GT ,,Coadd"Artiom" - 6599lei;
- Pirndu Nicolae - 1090 lei.

3.2. La parte de cheltuieli, la cod ECO 222120 (pligi pentru achitarea gazelor) cu 14 288

lei.

4. Exeoutaraaptazantoi dooizii so puno in soama $ofului Direofioi Finanfo gi oontabilului

gef din cadrul Aparatului preqedintelui in parte, conform atribuliilor de funcfie.

5. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in seama Preqedintelui raionului.

6.Prczenta decizie vrmeaz6" a fi adusi la cunoqtinla titularilor funcfiilor vizate, se publicd
pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv in buletinul in iy-1'Monitorul de Teleneqti" gi se

include in Registrul de stat al actelor locale.

Preqedintele qedinfei

Secretarul Consiliului Raional

av MARANDICI

Sergiu LAZAR
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