
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: O.Baragan 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 18 decembrie 2015                                                                    nr.4/3-XXV 
  
Cu privire la executarea bugetului orăşenesc 
pentru nouă luni a anului 2015.  
 

Examinînd informaţia „Cu privire la executarea bugetului orăşenesc Cahul pentru 
semestrul I a anului 2014”, în temeiul Legii R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele 
publice locale”, Legii bugetului de stat pe anul 2015, instrucţiunilor Ministerului Finanţelor a 
R.Moldova, Consiliul orăşenesc Cahul constată, că aparatul Primăriei, în comun cu serviciile 
publice şi agenţii economici din teritoriu, au desfăşurat anumite activităţi conform 
competenţelor, care au fost orientate spre căutarea şi elaborarea de măsuri eficiente pentru 
asigurarea unei bune funcţionalităţi tuturor instituţiilor şi organizaţiilor, ţinînd cont de avizul 
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
   

D E C I D E : 
 

1. Se ia act de informaţia „Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru nouă luni a 
anului 2015” (se anexează). 
 2. Se obligă Primăria oraşului Cahul: 

- să intensifice lucru în vederea încasărilor depline a veniturilor în bugetul local; 
- să asigure formarea şi funcţionarea eficientă a sistemului bugetar, utilizarea resurselor 

extrabugetare şi stabilirea direcţiilor prioritare în repartizarea mijloacelor financiare; 
- să întreprindă măsuri privind optimizarea cheltuielilor şi eficientizarea utilizării 

mijloacelor băneşti acumulate în bugetul local; 
- să acorde atenţie deosebită atragerii investiţiilor şi fondurilor nerambursabile în 

implementarea proiectelor de dezvoltare social-economică a oraşului. 
3. Se obligă conducătorii instituţiilor bugetare să asigure gestionarea eficientă a resurselor 

energetice şi a cheltuielilor aprobate în bugetul fiecărei instituţii, cu delimitarea necesităţilor 
prioritare. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu, 
dna Rîbacova  Maria). 
 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
  
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
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