
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: N.Culeva 

Coordonat: P.Burlacu 

Vizat: Şt.Mîndru 
 

 

din 03 februarie 2015                                                     nr.1/24(38/24)-XXIV 

 

Cu privire la preluarea cheltuielilor capitale 

efectuate în anul 2014 în instituţiile publice 

proprietate a Consiliului orăşenesc Cahul din 

alte surse.  
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.3, art.14 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) din Legea R.Moldova 

nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.523-XIV 

din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, Legii 

R.Moldova nr.121-XVI din 27.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice”, ţinînd cont de Ordinul Ministerului Finanţelor R.Moldova nr.93 din 19.07.2010 „Cu 

privire la aprobarea instrucţiunii privind evidenţa contabilă în instituţiile publice”, întru 

executarea deciziei Consiliului raional Cahul nr.07/29-III din 23.12.2014 „Cu privire la 

transmiterea cheltuielilor capitale efectuate la instituţiile de învăţămînt din raion pentru 

majorarea valorilor iniţiale a clădirilor”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 

specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 

D E C I D E : 

 

1. Se aprobă preluarea cheltuielilor capitale efectuate în anul 2014 în instituţiile publice 

proprietate a Consiliului orăşenesc Cahul din alte surse şi includerea lor în evidenţa contabilă cu 

majorarea valorii edificiilor, conform anexei. 

2. Se pune în sarcina contabilităţii Primăriei oraşului Cahul să asigure reflectarea în 

evidenţa contabilă a majorării valorii iniţiale a clădirilor la suma cheltuielilor şi valorii lucrărilor 

de construcţie şi reparaţie capitală conform proceselor-verbale de executare a lucrărilor şi actelor 

de primire-predare. 

3. Responsabilitatea pentru calitatea şi volumul lucrărilor executate rămîne în seama 

comisiei de recepţie a lucrărilor executate indicate în anexă. 

4. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează primarul oraşului Cahul, dl 

Burlacu Petru, şi contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul, dna Mocanu Olesea.  

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisia pentru buget, 

problemele financiare, impozite şi taxe locale, tarifele, industrie şi comerţ, dezvoltarea social-

economică, antreprenoriatului şi micului business, valorificarea potenţialului balneo-turistic, 

atragerea investiţiilor străine, lucrul cu proiecte, resurse umane şi tarificaţie (preşedinte dna 

Fulea Tatiana). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului orăşenesc Cahul       Gheorghe ZAGORODNII 

  

Secretarul  

Consiliului orăşenesc Cahul                                    Aliona TRICOLICI 

 

 



Anexă 

la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.1/24(38/24)-XXIV din 03.02.2015 

 

 

 

 

Cheltuielilor capitale efectuate în anul 2014 

 în instituţiile publice proprietate a Consiliului orăşenesc Cahul  

din alte surse 

 

Denumirea instituţiei Denumirea lucrărilor efectuate Suma (în lei) 

Şcoala primară nr.2 „A.Donici” Schimbarea ferestrelor şi uşilor 47995,00 

Reparaţia acoperişului 399497,09 

Şcoala primară nr.3„A.Mateevici” 

 

Schimbarea ferestrelor 70750,00 

Gimnaziul „M.Kogălniceanu”  

din s.Cotihana  

Schimbarea uşilor şi ferestrelor 101857,00 

Liceul teoretic „P.Rumeanţev” Lucrări de reparaţie a acoperişului la sala 

sportivă 

169643,76 

Liceul teoretic „I.Creangă” Lucrări de montare a glasfardurilor din 

mase plastice 

119213,21 

Lucrări de reparaţie a trotuarului 119999,50 

Lucrări de reparaţie a sistemului de 

încălzire 

184960,00 

Liceul teoretic „D.Cantemir” 

 

Lucrări de proiectare a cazangeriei 49920,91 

Liceul teoretic „M.Eminescu” Reparaţia capitală a blocului administrativ 238959,00 

Lucrări de reparaţie capitală a liceului 4481274,00 

Grădiniţa de copii nr.1 „Ghiocel” Lucrări de reparaţie capitală a clădirii 199365,16 

Grădiniţa de copii „Garofiţa” din 

s.Cotihana 

Lucrări de reparaţie capitală a clădirii 274766,00 

Bustul Gr.Vieru Lucrări de construcţie a postamentului 

bustului 

83575,00 

 

 

 
Secretarul  

Consiliului orăşenesc Cahul                                     Aliona TRICOLICI 


