PECfTyBJTTIKA MOJIAOBA
Kpzroncrrafi ropo4cxoft Coner

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul ordg[nesc Cricova

fIPI4M9PlIfl.

PRIMARIA

DECIZIE

nr.1/3

din 09 februarie 2017
Cu privire la aprobarea planului
de mdsuri pentru dezxoltarea
social - economicda or.Cricova
pentru anul2017

in scopul rezolvdrii problemelor social-economice din teritoriul problemelor
de amenajare, conform planului de mdsuri pentru dezvoltarea social -economicd a
oragului Cricova pe anii 2015-2019, aprobat prin decizia consiliului ordqenesc

Cricova rc.411 din 24.09.20!5, in conformitate cu art.l4 din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administralia publicS local[",
Consiliul ordgdnesc Cricova DECIDE:
aprobd planul de mdsuri de dezvoltarea social-economicd a oraqului
Cricova pentru anul2017 (conform anexei).

1.

Se

2. Primdria oragului Cricova va lua mdsuri in vederea determindrii surselor de
finanlare.

3. Comisia pentru buget, finan{e, economie gi reforme, dl Efim Onilov in

comun cu Comisia pentru arhitecturl, urbatizm, dezvoltare rural[ gi amenajate a
teritoriului, dna Nina Eremeico v-a asigura controlul indeplinirii prevederilor
prezentei decizii.

Pregedinte de gedintS:

Contrasemnat:
Secretarul interimar al

i,o-*It

Ecaterina Minzu

Irina Certan

Anexa nr.l
la D ecizia Consiliului ordqdnesc
Cricova nr.ll3 din 09.02.2017

Plunul de mdsuri pentru dezvolturea social-economicd
un ul 2017
rrcova
ului Cri,
a
Nr
d/o

I

Sursa de

Denumirea mlsurii

finan{ire

bueet local

de

buget local

5

Elaborarea planului generar

6

dezvoltarea or.Cricova
Reconstrucfia str.Chiginiului (trotuar)

9

10

n

din

2016

Amenajarea scuarului str.Chiqindului col!
P.Unsureanu
a
J Atribuirea sectoarelor pentru construcJia
caselor individuale familiilor noi formate
4 Amenajarea strazilor in perimetrul
DrumulViilor,P.Ungureanu,Columna,B.
Ldutaru

8

Note

trecdtor

buget local

Reconstrucjia stadionului din or.Cricova

2

7

Pre{ul
estimativ

trecdtor

buget local

2016

500mii lei

2,5mil lei
1.100mil lei

2,6millei

\'-l

Secretar interimar al Consil
lrY,Z

din

20r6

sf, A')ril A \t,

\';\

trecdtor

buget local

buget republican

O

din

2016

Construc{ia reJelelor de canalizare in buget local
perimetrul 60 de ani ai Biruinfei,gos. (proiect)
Chisindului, Alba Iulia
Amenajarea in variantd de pietrig in buget local
perimetrul str. Prieteniei,Drumul Viilor,
Veronica Micle, gos. Chiqindului
Amenajarea curlelor caselor comunale buget local
str.Minerilor,2,20,
(inclusiv Biblioteca), Str. Luceafrrul, I
str.Chisindului,93-95
Reparalia in asfalt a stradelelor Dosoftei, buset local
calea de acces de la Miorita - str.
Minerilor
buget local
Reparafia in asfalt pe str.Pdcii

ZrrtD

trecdtor
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Irina Certan

din

