
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                                    nr.2/1-XXV 
 
Cu privire la rectificarea bugetului oraşului 
Cahul pentru anul 2015.  
 

În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.3, art.14 alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.27 din Legea R.Moldova nr.397-XV din 
16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, ţinînd cont de Contractul de finanţare 
nr.34453/25-4-2013 (2.1.3.74918.345) MIS ETC 2680, semnat între Primăria Kavala (Grecia), 
Primăria oraşului Cahul (R.Moldova) pe Proiectul de Eficienţă Energetică, finanţat prin 
Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2007-2013, avînd în vedere Proiectul 
„Reforma Fiscală de Mediu, implementat de Ministerul Mediului şi PNUD-Moldova, cu sprijinul 
financiar al Facilităţii Globale de mediu” şi necesităţile instituţiilor publice, în conformitate cu 
decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea 
exercitării atribuţiilor de secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se majorează bugetul oraşului Cahul la partea de venituri cu suma de 38067,32 euro 

(treizeci şi opt mii şaizeci şi şapte euro 32 cenţi), mijloace extrabugetare externe din încasarea 
tranşei a II-a din cadrul proiectului finanţat prin Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării 
Negre” 2007-2013 MIS ETC 2680 (în lei la cursul info-euro – 836198,00 lei (opt sute treizeci şi 
şase mii una sută nouăzeci şi opt lei 00 bani), repartizîndu-se la cheltuieli conform destinaţiei la 
grupa 20.09.912 art.191.02 (cheltuieli curente). Notă informativă se anexează.  
 2. Se majorează bugetul oraşului Cahul la partea de venituri cu suma de 10000,00 lei 
(zece mii lei 00 bani), încasate din mijloace extrabugetare, surse interne (sponsorizare Nexus), 
repartizîndu-se la cheltuieli conform destinaţiei la grupa 08.02.089 instituţia 1654 art.113.45 
categoria III (organizarea Zilei Independenţei – 2015). 

3. Se majorează bugetul oraşului Cahul la partea de venituri cu suma de 160,00 mii lei 
(una sută şaizeci mii lei 00 bani) încasate sub formă de grant din surse interne (411) pentru 
implementarea Proiectului „Îmbunătăţirea reţelei de colectare a deşeurilor în oraşul Cahul”, 
repartizîndu-se la cheltuieli la grupa 15.02.179 instituţia 1658 art.131.05 (rezultatele proiectului 
– recipiente de gunoi şi materiale vizibilitate). 

4. Se rectifică bugetul oraşului Cahul în limita bugetului aprobat după cum urmează: 
- se micşorează art.135.25 (indemnizaţii unice) cu suma de 16600,00 lei grupa 01.02.015 

instituţia 8092 (Aparatul Primăriei), majorîndu-se cu aceeaşi sumă art.113.18 (reparaţia 
utilajului) grupa 20.09.214 instituţia 1621 (alte cheltuieli), în scopul deservirii tehnice a reţelelor 
de încălzire în perioada rece a anului (edificiile: clădirea Primăriei, clădirea pe str.I.V.cel 
Cumplit, 79, clădirea grădiniţei de copii 12); 

- se micşorează la mijloace special categoria I art.113.09 (plata părintească pentru 
alimentaţie) cu suma de 15000,00 lei instituţia 1643 (grădiniţa de copii nr.1 “Ghiocel”) grupa 
06.01.051 (învăţămînt preşcolar), majorîndu-se art.113.09 (plata părintească pentru alimentaţie) 
instituţia 1647 (grădiniţa de copii nr.5 “Колокольчик”) mijloace speciale categoria I, în legătură 
cu supraîncasarea mijloacelor la cont şi imposibilitatea de utilizare din lipsa de alocaţii; 



- se micşorează art.111 (retribuirea muncii) cu suma de 12400,00 lei, art.112 (CBASS) – 
cu suma de 2900,00 lei, art.116 (CBAM) – cu suma de 600,00 lei instituţia 8092 (Aparatul 
Primăriei) grupa 01.02.015,  majorîndu-se corespunzător alocaţiile la articolele 111, 112, 116 
instituţia 1657 (contabilitatea Primăriei) grupa 06.07.073, în legătură cu cheltuieli la salarii 
legate de achitarea înlocuirilor şi altor plăţi, conform contractului colectiv de muncă şi legislaţia 
în vigoare, neplanificate în buget; 

- se micşorează art.131.05 (amenajarea teritoriului) cu suma de 240000,00 lei grupa 
15.02.179 instituţia 1658 (grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului), majorîndu-se 
art.242 (utilaje) cu aceeaşi sumă, grupa 20.09.2014 instituţia 1621 (alte cheltuieli), în scopul 
procurării cazanelor pentru asigurarea cu agent termic pe timp de iarnă a instituţiilor publice 
(clădirea pe str.I.V.cel Cumplit, 79, clădirea grădiniţei de copii 12, grădiniţa de copii nr.14 
„Spicuşor”).   

5. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează dna Baragan Olesea, 
contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul, şi dna Culeva Natalia, specialistul Primăriei oraşului 
Cahul (serviciul economic). 

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea 
investiţiilor (preşedintele – dna Fulea Tatiana). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO    
     


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

