
         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.2/9-XXV 
  
Cu privire la efectuarea cheltuielilor publice. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.f) şi lit.h) din Legea 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”, în baza deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/3(36/3)-XXIV 
din 15.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2015 în a doua 
lectură”, avînd în vedere procesul-verbal al şedinţei grupului de lucru privind orientarea corectă în 
trafic şi asigurarea siguranţei de circulaţie din 08.09.2015,ţinînd cont de mijloace financiare aprobate 
în bugetul oraşului, 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 propunerile comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc 
Cahul, 
 

D E C I D E : 
, 

1. Se autorizează executarea lucrărilor de reparaţie suplimentare, în limita mijloacelor 
bugetare aprobate pentru anul 2015, în legătură cu soldurile neutilizate la art.113.17 (reparaţii 
curente) la următoarele obiecte de menire socială: 

1)  Grădiniţa de copii nr.4 „ZÎMBETUL”; 
2)  Grădiniţa de copii nr.8 „PRICHINDEL”; 
3)  Grădiniţa de copii nr.9 „SCUFIŢA ROŞIE”; 
4)  Grădiniţa de copii nr.14 „SPICUŞOR”; 
5)  Şcoala de arte „M.Cibotari”; 
6)  Şcoala de arte plastice. 

 2. Se autorizează efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor din or.Cahul pentru anul 
2015, după cum urmează: 

1)  str.31 August - segment: str.I.V.cel Cumplit – str.V.Stroescu; 
2)  str.V.Stroescu - segment: str.Ştefan cel Mare – şos.Şcheia; 
3)  str.I.V.cel Cumplit - segment: str.Ştefan cel Mare – str.I.V.cel Cumplit, 71 (restabilirea 

îmbrăcămintei rutiere în legătură cu trasarea sistemului de canalizare); 
3. Se autorizează procurarea indicatoarelor cu denumirea străzilor, ce vor fi instalate în 

intersecţii, conform listei anexate. 
4. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să iniţieze proceduri de 

achiziţii publice necesare pentru executarea lucrărilor specificate în punctele 1, 2 şi 3 ale prezentei 
decizii, asigurînd transparenţă în corespundere cu legislaţia în vigoare. 
         5. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează primarul oraşului Cahul, dl 
Dandiş Nicolae. 
 6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de 
specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru Comisia pentru buget, finanţe, impozite şi taxe 
locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana) şi 
pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia 
mediului (preşedinte – dl Renţa Sergiu). 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 



 
INTERSECŢIILE DE AMPLASARE A INDICATARELOR 

 
1. şos.Scheia – str.Spirin – str.Vasile Alecsandri 
2. şos.Scheia – str.Vasile Stroescu – str.Vasile Alecsandri 
3. pr.Republicii – str.Vasile Alecsandri 
4. pr.Republicii – str.Constantin Negruzzi 
5. pr.Republicii – str.Ion Luca Caragiale 
6. pr.Republicii – str.Ştefan cel Mare 
7. pr.Republicii – str.Alexei Mateevici 
8. pr.Republicii – str.31 August 1989 
9. pr.Republicii – bd.Victoriei 
10. pr.Republicii – str.Bogdan Petricecu Haşdeu 
11. pr.Republicii – str.Alexei Sciusev 
12. pr.Republicii – str.Alexandr Puskin 
13. pr.Republicii – str.Piotr Rumeanţev 
14. pr.Republicii – str.Doinelor – str.Mihai Viteazul – str.Dunării 
15. str.Mihai Viteazul – str.Sanatoriului 
16. str.Dunării – şos.Griviţei 
17. str.Dunării – str.Păcii 
18. str.Ştefan cel Mare – str.Ioan Vodă cel Cumplit 
19. str.Ştefan cel Mare – str.Mihai Eminescu 
20. str.Ştefan cel Mare – str.Mihail Frunze 
21. str.Ştefan cel Mare – str.Vasile Stroescu 
22. str.Ştefan cel Mare – str.Matei Basarab 
23. str.Ştefan cel Mare – str.Ion Neculce 
24. str.Ştefan cel Mare – str.Nicolae Bălcescu 
25. str.Ştefan cel Mare – str.Izvoarelor 
26. str.Ştefan cel Mare – str.Plugarilor 
27. str.Ştefan cel Mare – str.Stada Veche 
28. str.Bogdan Petriceicu Haşdeu – str.Nufărul Alb – str.Alexei Sciusev 
29. str.Bogdan Petriceicu Haşdeu – str.Lev Tolstoi 
30. str.Bogdan Petriceicu Haşdeu – str.Ioan Vodă cel Cumplit 
31. str.Bogdan Petriceicu Haşdeu – str.Mihai Eminescu  
32. str.Bogdan Petriceicu Haşdeu – str.Mihail Frunze 
33. str.Mihail Frunze – str.31 August 1989 
34. str.Mihail Frunze – bv.Victoriei 
35. str.Mihail Frunze – str.Alexandr Puskin 
36. str.Mihail Frunze – str.Ion Luca Caragiale  
37. str.Vasile Stroescu – str.Constantin Negruzzi 
38. str.Vasile Stroescu – str.Ion Luca Caragiale 
39. str.Ion Luca Caragiale – str.Orhei – str.Fîntînilor 
 

  
Arhitect-şef al oraşului Cahul                       Rodica ARSENII 

 


