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RAPORTUL  DE  ACTIVITATE  
AL  PRIMĂRIEI  ORAŞULUI  CAHUL  ÎN  ANUL  2015 

 
 

      Raportul privind activitatea Primăriei orașului Cahul pe anul 2015 este una din modalitățile 
ce asigură deschiderea și transparența instituției noastre, un document, rostul căruia este prezentarea 
informației și a datelor concrete privind exercitarea principalelor atribuții, onorarea obligațiunilor de 
către administrația locală, relația cu cetățenii, precum și o dare de seamă privind starea economică, 
socială și de mediu a orașului Cahul. Astfel, datele prezentate în raport pot oferi tuturor celor 
interesați o imagine generală asupra activității  noastre în anul 2015, asupra modului și eficienței 
rezolvării problemelor localității. 
      Principala preocupare a administrației și a întregului aparat al Primăriei Cahul, a Consiliului 
Local Cahul, în anul 2015, a fost gospodărirea eficientă a orașului, a bugetului local şi, nu în ultimul 
rând, bunăstarea cahulenilor, vizând  dezvoltarea infrastructurii orașului Cahul, atragerea de fonduri 
nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în „STRATEGIA  LOCALĂ DE DEZVOLTARE 
SOCIO-ECONOMICĂ INTEGRATĂ A ORAŞULUI  CAHUL PENTRU ANII 2015-2020”, atragerea de 
investitori, repararea şi întreţinerea drumurilor din oraș, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte 
cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, eficientizarea serviciilor 
aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei 
Cahul şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii, organizarea de activități 
cultural-distractive, de sport cu scopul de a menține și a dezvolta componenta culturală, sportivă şi 
socială a vieţii cetăţenilor din orașul Cahul.  
 
ARHITECTURA  ŞI  URBANISM 

În perioada de activitate a serviciului de arhitectură în anul 2015 a fost efectuat un volum de 
lucru în direcţia dezvoltării durabile a oraşului Cahul, cu implicarea investiţiilor particulare şi din 
bugetul de stat.                          
  Pe parcursul anului trecut de către serviciul de arhitectură au fost examinate 757 cereri, 
plîngeri şi demersuri. Au fost convocate 5 şedinţe ale Consiliului Urbanistic la care au fost examinate 
178 cereri şi demersuri privind amplasarea construcţiilor de menire comercială, de producere, 
locative şi de amenajare a teritoriului.  

În urma perfectării documentelor de urbanism au fost elaborate şi aprobate de Consiliul 
orăşenesc Cahul 57 decizii, prin care au fost soluţionate 158 adresări.   

Pentru construcţia diferitor obiecte s-au elaborat şi eliberat: 
 

1)  Certificate de urbanism  pentru  proiectare 110 34150,00 lei 
2)  Certificate de urbanism  informative         41 12450,00 lei  
3)  Autorizaţii de construire                             80 67800,00 lei 
4)  Autorizaţii de schimb de destinaţie 9 7900,00 lei 
5)  Autorizaţiile de desfiinţare                           29 2900,00 lei  

                 Total:   259 125200,00 lei 
 

Tot în acest timp au fost elaborate 83 Autorizaţii de plasare a dispozitivelor  publicitare şi 8 
certificate de confirmare a adresei bunului imobil.  

Au fost perfectate 220 răspunsuri la cereri privitor la prezentarea documentelor necesare 
pentru soluţionarea problemelor de construcţii sau imposibilitatea rezolvării lor, solicitări de 
informaţii şi lămuriri, 48 prescripţii privitor la executarea construcţiilor neautorizate. Pe parcursul 
anului au fost înaintate pentru înregistrare la Inspecţia de Stat în Construcţii 80 autorizaţii de 
construire şi 29 autorizaţii de desfiinţare. A fost autorizată construcţia a 43 case individuale de locuit 
şi întocmite procese-verbale de recepţie finală la 7 case particulare. 

Serviciul arhitectură este implicat în procesele de iniţiere, proiectate şi implementare a 
obiectivelor de menire socială, culturală, locativă, industrială şi de amenajare a teritoriului oraşului 
Cahul şi satului Cotihana.       
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  Se află în proces de implementare prevederile Planului Urbanistic al Zonei de odihnă şi 
agrement, prin terminarea primei etape de reabilitare a Lacului Sărat  (betonarea bazinului lacului, 
amenajarea plajei, instalarea gardului de împrejmuire, pavarea trotuarelor).  

Urmează a fi soluţionată problema forării sondei pentru apă minerală, elaborarea unui proiect 
pentru instalarea blocului administrativ, vestiarelor, blocurilor sanitare, turnului  de observare pentru 
salvatori, amenajarea malurilor lacului, terenurilor de joacă şi sport, instalarea mobilierului urban 
(bănci, coşul de gunoi, corpuri de iluminare, ş.a.).   
• La începutul anului 2015 au fost continuate lucrări de reconstrucţie a străzii magistrale I.Spirin şi 

începută asfaltarea părţii carosabile de la str.Viilor pînă la str.I.Soltîs.  
• Se află în proces de executare lucrările de construcţie la blocurile locative: 

- str.I.L.Caragiale, nr.47-49 (investitor – AC „Cristal”); 
- pr.Republicii, 15 (investitor – cet.S.Coteţ);  
- bd.Victoriei, 16 (investitor – SRL „Schif-1”); 
- pr.Republicii intersecţie str.I.L.Caragiale (investitor – SRL „Bănicolia”);  
- str.N.Bălcescu, 5/1 (investitor – SRL „Gebhardt”).  

• S-au finalizat lucrările de construcţie la:  
- blocul locativ de pe  str.Ion Vodă cel Cumplit intersecţie str.31 August (investitor – SRL 

„Bănicolia”); 
- blocul locativ de pe pr.Republicii, 33 (investitor – SRL „Carfacon”);  
- Centrul comercial de pe str.31 August,13-b (investitor – SRL „Carfacon”); 
- Centrul comercial „Europa+” (investitor – SRL „SergiLiudVal”); 
- Centrul cultural pe str.31 August.   

• Au fost construite cazangerii autonome la instituţiile de învăţămînt: 
- Grădiniţa de copii nr.2 „Licurici”; 
- Liceul teoretic „D.Cantemir”; 
- Liceul teoretic „P.Rumeanţev”.   

• S-au executat lucrări de reparaţie a acoperişului la Şcoala de arte plastice. 
• S-a dat în exploatare blocul de locuit în Complexul de servicii sociale „Împreună”. 
• Au demarat lucrări de proiectare pentru: 

- reconstrucţia edificiilor din Parcul industrial pe teritoriul fostei Fabrici de brînzeturi cu 
reabilitarea reţelelor edilitare; 

- instalarea reţelei electrice pentru conectarea caselor individuale de pe str.A.Mateevici din 
s.Cotihana.    

• S-au finalizat lucrările de reparaţie a spaţiilor publice: 
- scuarul Stelei „Ordinul Prietenia Popoarelor” cu amenajarea spaţiului verde;  
- scuarul şi pavarea trotuarului din faţa edificiul Primăriei cu instalarea  pilonilor din fontă 

pentru delimitarea părţii carosabile pe segmentul pr.Republicii de la str.31 August pînă la 
str.Ştefan cel Mare;  

- pavarea trotuarul din scuarul din bd.Victoriei intersecţie pr.Republicii. 
• Este perfectată documentaţia de proiect pentru: 

- amenajarea parcării pe perimetrul Parcului Central „Grigore Vieru”, segmentele: str.31 
August şi str.L.Tolstoi;  

- intersecţiile cu sens giratoriu pe pr.Republcii–str.M.Viteazul şi str.M.Viteazul– 
str.Sanatoriului.   

În septembrie 2015 a fost iniţiat proiectul pentru amenajarea „Azilului pentru cîini fără 
adăpost” pe un teritoriu din zona industrială a localităţii.    

Documentaţia de proiect: „Planul Urbanistic General al oraşului Cahul” şi „Planul General al 
satului Cotihana”, este transmis spre verificare Serviciului de verificare şi expertizare a proiectelor. 
Ulterior, documentaţia de urbanism, completată cu avizele ministerelor vizate, urmează a fi 
prezentată Ministerului Dezvoltării Teritoriale şi Construcţiilor pentru a primi avizul general. 
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REGLEMENTAREA  REGIMULUI FUNCIAR  ŞI  CADASTRU 
În activitatea serviciului pentru reglementarea regimului funciar şi cadastru pe parcursul 

anului 2015 au fost înregistrate 334 cererii şi demersuri, petiţii depuse de către persoane fizice şi 
juridice care au fost examinate de către specialiştii Primăriei în activitatea de zi cu zi, precum şi la 
şedinţele comisiei funciare.  

Au fost organizate 5 şedinţe ale comisiei funciare, unde s-au discutat cererile cetăţenilor cu 
privire la posibilităţile folosirii raţionale a terenurilor proprietate publică şi privată, soluţionarea  
diferitor probleme apărute referitor la următoarele întrebări:  

1) vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, surplusurilor de teren şi terenurilor proprietate 
publică; 

2) arenda terenurilor proprietate publică; 
3) licitaţia funciară;  
4) transmiterea în proprietate privată a terenurilor de pe lînga casa de locuit; 
5) diverse chestiuni, precum: diferite întrebări: defrișarea şi casarea viţei de vie, repartizarea 

terenurilor pentru construcţia caselor individuale de locuit, concretizarea şi corectarea 
hotarelor terenurilor date în proprietate privată şi în folosinţă, litigii şi conflicte între 
vecini. 

Pe parcursul anului 2015, în conformitate cu Legea R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 
„Privind preţul-normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”, prin deciziile Consiliului 
orăşenesc Cahul, au fost vîndute terenuri сu suprafaţa totală de 3,0112 ha, în sumă de 841517.00 lei, 
dintre care: 

- vînzarea-cumpărarea terenurilor de pe lîngă casă, suprafaţa cărora este mai mare decît cea 
normativă (surplusul de teren), cu suprafaţa de  0.6200 ha în sumă de 7507.00 lei; 
          - vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se privatizează, 
precum şi a construcţiilor nefinalizate, cu suprafaţa de 2.3122 ha în sumă de 665410.00 lei;  
          - vînzarea-cumpărarea terenurilor la licitaţie publică cu suprafaţa de 0.0790 ha în sumă de 
168600.00 lei.  
          În perioada anului 2015 au fost transmise prin deciziile Consiliului orăşenesc Cahul în 
proprietate privată 0,9636 ha loturi de pămînt de pe lîngă casele de locuit ce nu au fost transmise în 
perioada anilor 2001-2002 în procesul lucrărilor masive. 
          La solicitarea proprietarilor, prin deciziile Consiliului orăşenesc Cahul, s-a permis casarea şi 
defrişarea a 27.96 ha plantaţii perene (viţă de vie) situate în intravilanul s.Cotihana. 
          În conformitate cu demararea lucrărilor pe proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului 
de importanţă regională str.Spirin”, au fost efectuate măsurări şi înregistrarea str.Spirin ca proprietate 
a Primăriei oraşului Cahul, s-a lucrat asupra eliberării terenurilor ocupate nelegitim de către locatarii 
străzii menţionate (prescripţii, concretizări, măsurări, lămuriri). 

Conform Proiectului de Dezvoltare Sud în domeniul managementului deşeurilor în cadrul 
proiectului GIZ “Modernizarea serviciilor locale”, se lucrează  asupra terenurilor proprietate privată 
aflate lîngă depozitul de deşeuri – referitor la cumpărarea şi schimbarea lor. 
        Una dintre cele mai frecvente solicitări este atribuirea sectoarelor de teren pentru construcţia 
caselor individuale de locuit. Întrebarea este deschisă şi nu poate fi rezolvată, deoarece fondul de 
rezervă a fost epuizat. 
          Pînă în prezent se lucrează cu înmînarea titlurilor de proprietate a terenurilor de pe lîngă 
casele de locuit. Practic aproximativ 60 la sută din planurile cadastrale necesită a fi corectate, 
deoarece au fost comise erori în procesul de privatizare, în masă, a pămîntului. Din punct de vedere 
tehnic, procedura corectării acestor planuri se execută în modul stabilit. Uneori, datele din teren nu 
coincid cu cele furnizate de Oficiul Cadastral Teritorial. La capitolul dat specialiştii Primăriei 
conlucrează cu specialiştii Întreprinderii de Stat „Cadastru”, OCT Cahul, şi cu întreprinderea privată 
SRL „PSITOGEG” la perfectarea şi corectarea documentelor proprietate privată sau publică. 
           În legătură cu acordarea ajutoarelor materiale şi sociale, cetăţenilor oraşului li se eliberează 
informaţia cu privire la deţinerea bunurilor imobile – terenuri (agricole, pe lîngă casă, pentru 
construcţia casei, grădini). 
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CONSTRUCŢIE,  GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  ŞI  DRUMURI 
Activitatea specialistului s-a realizat în conformitate cu Regulamentele şi planurile de 

activitate pe domenii.  
În anul 2015, specialistul a fost implicat în calitate de membru al grupului de lucru în cadrul 

proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale-sectorul management al deșeurilor” în zona 3 
de management al deșeurilor din Regiunea de Dezvoltare Sud. Scopul participării în cadrul 
proiectului este  pregătirea studiului de fezabilitate în subregiunea Cantemir-Cahul-Taraclia-
Vulcănești-Ceadîr-Lunga, conform Strategiei Managementului Deşeurilor Solide din Regiunea de 
Dezvoltare Sud. Astfel, pe parcursul anului, în comun cu colegii s-a lucrat la pregătirea 
documentației de reparcelare a terenurilor agricole prin procedura de vînzare-cumpărare și schimb a 
terenurilor. Vînzarea-cumpărarea terenurilor situate în extravilan, pe teritoriul terenului depozitului 
de deșeuri extins, a fost perfectat notarial și cadastral, tranzacție executată pentru 4 persoane, 
locuitori ai s.Cotihana. La moment, încă nu s-a finisat schimbul a 3 terenuri, cauza fiind lipsa 
înregistrării unui teren ca moștenire, care tergiversează procedura.  

În cadrul proiectului au fost petrecute cîteva ateliere de lucru privind progresul obținut în 
realizarea SF, inițierea proceduri de aderare a APL la sistemul integrat de management al deșeurilor, 
planificarea consultărilor publice în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
aspectele instituționale privind gestionarea sistemului de management integrat al deșeurilor ș.a. 

Proiectul ”Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat din or.Cahul”. În cadrul 
activităților au fost discutate și identificate soluții pentru depășirea dificultăților de ordin tehnic, 
lucrări care urmau a fi executate de către antreprenor și nu au fost incluse în proiectul inițial, 
examinarea situației privind elaborarea documentației de proiect pentru amenajarea estetică a zonei 
de odihnă Lacul Sărat, justificarea volumului de lucrări suplimentare identificate în cadrul 
proiectului, analiza soluțiilor posibile pentru obținerea dreptului de folosință asupra zăcămintelor de 
apă minerală,  examinarea rezultatelor preliminare ale studiului de fezabilitate privind concesionarea 
zăcămintelor de apă minerală curativă de pe teritoriul Lacului Sărat, au fost discutate progresele 
obținute în procesul de implementare  a proiectului. Au fost mai multe ieșiri (11) la fața locului în 
comun cu reprezentanții ADR Sud, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, proiectantului pentru aprecierea  lucrărilor executate și acelor care urmează a fi 
executate, aprecierea lucrărilor de amenajare a terenului adiacent. În rezultatul întrunirilor și 
discuțiilor au fost întocmite 9 procese verbale.  

Lucrările preconizate pentru anul 2015 au fost executate. Comisia de recepție la terminarea 
lucrărilor a obiectului „Reabilitarea zonei de odihnă „Lacul Sărat” din or.Cahul” a examinat situația 
reală ce ține de calitatea lucrărilor executate și documentele aferente.  
  Următoarea etapă a proiectului este amenajarea zonei și concesionarea zăcămîntului de apă 
minerală. 

Pe parcursul anului în oraş au activat 4 agenţi economici transportatori, care au prestat 
servicii de transport auto de călători ce au deservit 8 rute orășenești şi 4 agenţi pentru activitatea de 
transport rutier de persoane în regim de taxi (în trafic național). Prin decizia Consiliului orășenesc, a 
fost aprobată Lista operatorilor de transport din oraşul Cahul și aprobat Programul de transport local 
Cahul, transmise Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor pentru avizare, ca ulterior 
a fi autorizată activitatea transportatorilor ce prestează servicii de transport auto de călători, de către 
Agenția Națională Transport Auto (nou din a.2015). Agenților economici ce prestează servicii de 
transport rutier de persoane în regim de taxi le-au fost eliberate 28 autorizații (ÎI „Iorga Maria”, ÎI 
„Pogorelov Denis”, SRL „Bratan  AE”, SRL „Valestasman”).  

A fost elaborat formularul de aplicare „Construcția traseului de canalizare pe teren public 
(drumuri) de pe str.M.Kogălniceanu, nr.97, 101, 103, 107, 122, 124, 126 or.Cahul” și depus la 
Fondul Ecologic Național spre finanțarea proiectului.  

La solicitarea locuitorilor orașului, au fost instalate seturi de echipamente de joacă pentru 
copii (Parcul central „Grigore Vieru”, str.Păcii, 1, bd.Victoriei, 12, str.M.Eminescu, 30-32). 

Întru executarea atribuţiilor de serviciu au fost pregătite 12 proiecte de dispoziţii şi 12 
proiecte de decizii. 
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  Au fost examinate și date răspunsuri în scris la 178 (77 persoane juridice și 101 persoane 
fizice) cereri şi demersuri cu peste 24 solicitări de ieşiri în teren. 

S-a lucrat în comun la pregătirea informațiilor, completarea chestionarelor asupra: 
- planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a 

oraşului Cahul;  
- planului de acțiuni pentru regionalizarea serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare; 
- modelului instituțional de regionalizare a serviciului public de aprovizionare cu apă și 

canalizare; 
- studiului de fezabilitate privind îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă și 

canalizare; 
-  planului local de acțiuni pentru mediu; 
-  studiului de fezabilitate în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în Zona de management al deșeurilor 3, Regiunea de Dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, 
Taraclia, Ceadîr-Lunga și Vulcănești)”. 
 La necesitate au fost organizate şi desfăşurate activităţi de informare, explicare şi consultaţii 
cetățenilor și tuturor solicitanților, au fost întocmite şi prezentate notele informative solicitate. 
 
GESTIONAREA  ACTIVELOR  PUBLICE 
• Au fost create două registre de evidenţă a patrimoniului public, unul pentru evidenţa patrimoniul 

instituţiilor publice şi altul pentru evidenţa patrimoniului întreprinderilor municipale. Menţinerea şi 
actualizarea registrelor sunt efectuate, atît în format electronic, cît şi pe suport hîrtie, lucru 
important pentru siguranţa datelor şi pentru operativitatea extragerii datelor necesare.  

Rezultate: 2 registre, 46 bunuri imobile înregistrate. 
• Au fost create dosare individuale pentru fiecare bun public inclus în registre.  

Rezultate: 46 dosare individuale create. 
• Au fost luate la balanţă de către Primăria oraşului Cahul şi întocmite acte de primire-predare cu ÎM 

GCL Cahul pentru încăperile amplasate pe pr.Republicii, 12, şi pe str.B.P.Haşdeu, 7. 
• Au fost încheiate 4 contracte de vînzare-cumpărare a terenurilor pentru extinderea gunoiștii. 

Terenurile au fost înregistrate la Cadastru după Primăria oraşului Cahul. 
• A fost desfăşurată colaborarea cu Oficiul Cadastral Teritorial Cahul în vederea înregistrării 

activelor publice, actualizării măsurărilor (au fost actualizate măsurările la grădiniţa de copii nr.12, 
şcoala sportivă nr.1, încăperilor de pe str.B.P.Haşdeu, 7), obţinerii certificatelor, extraselor şi altor 
documente necesare activităţii de înregistrare şi evidenţă a activelor publice. 

• Îndeplinirea sarcinilor, ce ţin de gestionarea şi utilizarea activelor publice: inventarierea 
apartamentelor neprivatizate în vederea conformării cu stipulările Legii R.Moldova nr.75 din 
30.04.2015 „Cu privire la locuinţe”; întocmirea şi actualizarea listei bunurilor proprietate publică 
nepasabile de privatizat şi a bunurilor pasabile privatizării.  

Rezultate: lista întocmită cu situaţia apartamentelor neprivatizate; listă întocmită a bunurilor 
proprietate publică nepasabile de privatizat şi a bunurilor pasabile privatizării. 

• Activitate bugetare şi control. A fost pregătită documentaţia solicitată pentru a fi prezentată 
comisiilor de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul cu privire la bunurile care urmează a fi 
privatizate în 2016. A fost elaborată o bază de date cu cheltuielile anuale de întreţinere a instituţiilor 
publice din subordinea Primăriei oraşului Cahul. 

Rezultate: lista cu bunuri pasabile privatizării pentru 2016, o bază de date elaborată. 
 
GRUPA  GESTIONARĂ 

Grupa gestionară deserveşte obiectele Primăriei oraşului Cahul şi asigură buna gestionare a 
bazei materiale, contribuie la lucrările de pregătire către diverse manifestaţii desfăşurate în oraşul 
Cahul (transportarea, instalarea, dezasamblarea utilajului sonor, a decorului, a pieselor 
expoziţionale, etc.). A contribuit la buna organizare a diverselor activităţi de comemorare 
(transportarea produselor alimentare, elaborarea meniurilor pentru mesele de pomenire şi de 
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binefacere ş.a.). Lunar, au fost colectate datele contoarelor la utilităţi, precum gaze, apă, electricitate, 
după care erau pregătite dările de seamă. 
 În perioada anului 2015, au fost executate deciziile Consiliului orăşenesc Cahul şi dispoziţiile 
primarului oraşului Cahul. 
 Astfel, s-au efectuat următoarele lucrări în instituţiile subordonate Primăriei: 

Lucrările de reparaţie pe obiecte: 
Grădiniţa de copii nr.1 „Ghiocel”: 

- schimbarea geamurilor de termopan în sala de festivităţi şi într-o grupă de copii; 
- gazificarea  şi reparaţia capitală a blocul alimentar; 
- instalarea cazanului termic suplimentar. 

Grădiniţa de copii nr.2 „Licurici”:  
- instalarea acoperişului la terasă; 
- schimbarea geamurilor de termopan în sala de festivităţi; 
- instalarea coamelor pe acoperiş şi a sistemului pentru scurgerea apelor pluviale; 
- instalarea noului mini-cazan. 

Grădiniţa de copii nr.8 „Prichindel”: 
- schimbarea geamurilor de termopan în sala de festivităţi; 
- reparaţia acoperişurilor combinate; 
- reparaţia acoperişurilor a uşilor de intrare. 

Grădiniţa de copii nr.9 „Scufiţa Roşie”: 
- schimbarea geamurilor de termopan în sala de festivităţi; 
- reparaţia acoperişurilor combinate. 

Grădiniţa de copii nr.14 „Spicuşor”: 
- schimbarea geamurilor de termopan în sala de festivităţi; 
- schimbarea cazanul termic. 

Clădirea administrativă a Primăriei: 
- reparaţia parapetului acoperişului combinat. 

Palatul Culturii din or.Cahul: 
- reparaţia curentă a birourilor, a coridoarelor şi a scărilor la etajul I, II şi III; 
- reparaţia sistemului termic. 

Centrul de Creaţie al Copiilor „Mioriţa”: 
- reparaţia curentă a birourilor; 
- reparaţia sistemului termic. 

Şcoala de arte „M.Cibotari”: 
- schimbarea geamurilor şi uşilor de termopan. 

Şcoala de arte plastice: 
- reparaţia acoperişului. 
Lucrări de reparaţie pe teritoriul oraşului: 
- descărcarea, depozitarea plăcilor de pavaj; 
- instalarea pilonilor decorativi „Cahul-2015”; 
- reparaţia trotuarelor oraşului (instalarea pavajului): 
 str.Ştefan cel Mare – 267 m2; 
 pr.Republicii – 10 m2; 
 monumentul „Focul veşnic” – 45 m2;; 
 grădiniţa de copii nr.2 „Licurici” – 62 m2; 

- reparaţia trotuarelor oraşului (transportarea plăcilor de pavaj): 
 „Gebhardt” – 279 m2; 
 „Stroiplus” – 742 m2 

- reparaţia capitală a acoperişului clădirii situată pe str. I.V.cel Cumplit, 79; 
- instalarea gardului pe teritoriul în jurul clădirii situată pe str.I.V.cel Cumplit, 79; 
- reparaţia spaţiilor interioare în Centrul de cultură şi odihnă. 
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De asemenea, au fost efectuate şi alte lucrări de reparaţie curentă în grădiniţele de copii, licee, 
în şcolile primare şi a altor obiecte a primăriei oraşului Cahul.  
 
SALUBRIZAREA  ŞI  AMENAJAREA  TERITORIULUI 
 

Grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului a fost organizat în anul 2000, conform 
hotărîrii Consiliului orăşenesc Cahul. Statele de personal scriptic sunt de 98 persoane. De facto, 
numărul muncitorilor şi personalului administrativ în anul 2015 a constituit 95 persoane. Pentru a 
îndeplini toate lucrările pentru salubrizarea oraşului este necesar de 125 oameni. 

În anul 2015 au fost efectuate următoarele lucrări agrotehnice: 
Pe parterele de flori au fost răsădite 118600 de flori pe un teren de 7450 m2, semănate 25 kg 

de seminţe de iarba de gazon pe un perimetru de 750 m2. 
Au fost înrădăcinaţi copaci, 57  buc., de la pepiniera „Floribel” din or.Bălţi, 20 de bucsuşi 

sferici şi 11 buc. de arbuşti de specie perus comunis (hibernică), 800 de trandafiri pe rozariile 
oraşului şi la scuarul Ordinul Prieteniei Popoarelor. Pe teritoriul oraşului, grădiniţelor, şcolilor s-au 
sădit 1087 de copaci şi 600 de tufari din pepiniera „Balaban-leshoz” – Silva Sud. 

În toamna anului 2015, pe răzoarele de flori s-au răsădit 800 de flori-cepe, s-a adus şi risipit 
peste 175-180 tone de pămînt (cernoziom). La sărbătoarea de 9 Mai, au fost răsădite flori de vară şi 
70 de trandafiri. Pe teritoriul oraşului au fost defrişaţi – 199  de copaci şi 74 curăţiţi.  

Lemnele acumulate în urma tăierii copacilor , au fost eliberate la pensionari, invalizi şi 
familiilor vulnerabile, conform hotărîrii Primăriei şi listelor prestate. În perioada anului 2015 au fost 
eliberate lemne de foc pentru 79 de  persoane în cantitate de 158 m3.  

Pe parcursul anului 2015 au fost examinate şi precăutate 186 de petiţii de la locuitorii 
oraşului, ce ţin de activitatea grupului,  dintre care 64 cu privire la curăţirea şi tăierea copacilor, 27 – 
iluminarea stradală, 20 – reparaţia drumurilor, 18 – cîinii maidanezi, 47 – problema cimitirelor, 
semnelor rutiere, lacul Frumoasa şi altele. 

Pe teritoriul or.Cahul se află terenuri în proprietatea publică  
Reparaţia drumurilor şi trotuarelor: 
În anul precedent au fost efectuate reparaţii curente ale drumurilor pe o suprafaţă de 7109 m2 

în suma de 3454704,82 lei, s-a reparat canalul de scurgere a apelor pluviale de pe str.M.Eminescu la 
suma de 273231,38 lei, repararea ogrăzilor  blocurilor locative nr35-37 de pe str.Ştefan cel Mare, la 
suma de 118038,98 lei, repararea curentă a drumului spre gunoişte, varianta albă (turnarea 
pietrişului), la suma de 399540,86 lei. 

A fost instalat pavajul pe: str.A.Mateevici, str.31 August, pr.Republicii, Tabla de onoare, 
Ordinul Prieteniei Popoarelor, pe o suprafaţă de 2473,8 m2. 

Potenţialul tehnic: 
La balanţa grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului se află: 
1. Autocamioane speciale, MAN – 1  buc. 
2. Tractoare speciale – 5 buc (inclusiv excavatorul şi T-150). 
3. Autogreider DZ-143-1 – 1 buc. 
4. Automobilul UAZ-469. 
5. Automobilul MAZ-55513 (aruncător de nisip). 
6.  Maşina specială IVECO. 
Pentru îndeplinirea a tot felul de lucrări prin microraioanele oraşului, mai trebuiesc încă 2-3 

tractoare speciale mici pentru curăţirea zăpezii pe trotuare, un automobil specializat pentru colectarea 
gunoiului şi o maşină pentru a uda florile şi a spăla drumurile. 

Iluminarea străzilor: 
De către angajaţii serviciului a fost reparată lumina stradală la suma de 60000 lei, pentru 

restabilirea iluminării oraşului s-au procurat materiale electrice la suma de 230000 lei, lucrările se vor 
efectua pe parcursul anului curent.  

Securitatea circulaţiei rutiere în anul 2015: 
Au fost procurate şi instalate 72 de indicatoare rutiere, marcate (reînnoite) pistele de pietoni a 

străzilor de trei ori. 
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A fost efectuată reparaţia curentă la toate monumentele în sumă de 45000 lei, parţial reparată 
căsuţa de la staţia de salvare.  

Curăţirea sanitară a străzilor, parcurilor, gazoanelor, scuarurilor:  
În anul 2015 a fost evacuat gunoi menajer în cantitate de 3400 tone. În acest proces de lucru 

sunt implicaţi 38 persoane. De către măturătorii de străzi, pe parcursul anului au fost măturaţi 
25822800 de m2, adăugător s-a făcut curăţenie generală la periferiile oraşului (mcr.Lipovanca, 
mcr.Spirin, şos.Şcheia, str.Dunării, str.Doinelor, str.Păcii, teritoriul aferent Palatului Culturii). 

Munca neplătită conform hotărîrii judecătoreşti: 
Au fost trimişi la lucru în folosul comunităţii 13 persoane, care au lucrat 2035 ceasuri. 
În perioada toamna-iarna a anului precedent, a fost utilizat material antiderapant(nisip) în 

cantitatea de 380 tone, dintre care 4 tone de sare. 
De asemenea, a fost efectuată curăţenia sanitară a cimitirelor în preajma sărbătorilor de Paşti, 

Blajini şi Maicii Domnului, şi cu ocazia altor evenimente. 
Serviciul de salubrizare vine cu aport permanent la lucrările de pregătire către manifestaţiile 

culturale din oraş. 
 

CULTURA 
La compartimentul cultură, pentru anul 2015 Primăria oraşului a depus tot efortul şi 

implicarea pentru ca evenimentele organizate atît de Primărie, cât şi de alte instituţii şi organizaţii să 
ajungă la nivelul aşteptărilor cetăţenilor oraşului şi să le satisfacă necesităţile sociale şi culturale.  
 În comun cu cele trei instituţii subordonate Primăriei – Muzeul Ţinutului Cahul, Palatul 
Culturii şi Centrul de cultură şi odihnă – Primăria oraşului a reuşit să desfăşoare mai multe activităţi 
sociale, culturale, filantropice, etc.  
 Cu deosebit aport şi susţinere au venit ansamblurile ce activează pe lîngă Palatul Culturii din 
or.Cahul: ansamblurile model de dans modern, popular şi estradă „Iuventa”, „Bobocelul”, „Nufărul”, 
Ansamblul profesionist de muzică şi dans popular „Izvoraşul”, precum şi studioul teatral „Masca”, 
care au participat activ în anul 2015, atât la activităţile organizate de către Primărie (Festivalul 
Internaţional de Muzică „Mărţişor”, Festivalul Internaţional de Folclor „Nufărul Alb”, acţiuni 
culturale dedicate Zilei Independenţei, acţiuni culturale dedicate aniversării a 70-a Victoriei în cel de-
al doilea război mondial (9 Mai), acţiuni de comemorare consacrate aniversării a 71-a a Operaţiei 
militare Iaşi-Chişinău şi eliberarea R.Moldova de sub ocupaţia fascistă, Sărbătoarea Naţională 
„Limba Noastră”, Ziua Internaţională a Solidarităţii  Oamenilor Muncii – 1 Mai, Hramul Catedralei 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, „Ziua Localităţii”, etc), cît şi la numeroase evenimente şi 
festivaluri naţionale şi internaţionale, de la care s-au întors cu distincţii şi premii. 
 Tradiţional, în anul 2015, Primăria oraşului Cahul a organizat: 
Activităţi culturale: 

●Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor-2015.  La organizarea şi desfăşurarea  
festivalului s-a alocat suma de 12400,00 lei. În cadrul festivalului au evoluat colectivele artistice de 
pe lîngă Primăria oraşului Cahul - „Izvoraş”; „Nufărul”; „Bobocelul”; „Iuventa”; cît şi ansamblul de 
cântece şi dansuri populare „Doina Covorluiului” Galaţi, România.  
Şi în s. Cotihana, or.Cahul, au fost organizate acţiuni culturale cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Femeii – 8 Martie, pentru care s-au alocat surse financiare în sumă de 1000,00 lei. 

●Festivalul Internaţional de Folclor „Nufărul Alb”. La organizarea şi desfăşurarea 
festivalului s-a alocat suma de 454984,25 lei. În cadrul festivalului au evoluat colectivele artistice din 
6 ţări inclusiv şi din Republica Moldova: „ Transbalkanika”- Serbia; „ Rahovce”- Bulgaria; „ 
Kukuşecika”- Belarus; „Bereghinea”, „Ătnos”, „Pridunavie”, „Sudaruşka”- Ucraina; „Rapsodia 
Vasluiului” – România, „ Drăgaica”- r-l. Ungheni;  

●Festivalul Etniilor. La festival au evoluat Comunitatea Cehă din raionul Cahul, 
Comunitatea Culturală Evreiască din or. Cahul și din Mun. Chișinău, Comunitatea Ruso-Slavonă din 
or. Cahul, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, filiala Brăila;  

●Festivalul anual de muzică retro „Cîntecele Tinereţii Noastre” –8000,00 lei; 
●Sărbătorile de Crăciun şi Revelion – 77501,00 lei. 
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Aniversări: 
●23 de ani de la începutul acţiunilor luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei 

Republicii Moldova –1235,00 lei; 
●Aniversarea a 26-a a retragerii trupelor sovietice din Afganistan – 1056,00 lei; 
●Aniversarea a 70-a  a Victoriei asupra fascismului – 33.564,00 lei; 
●22 iunie – 74 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial – 660,00 lei. 

Sărbători naţionale: 
●Ziua Independenţei – 10000,00 lei; 
●Ziua Naţională „Limba Noastră” – 5000,00 lei; 
●Ziua Naţională a Poliţiei – 4400,00 lei; 

      ●Ziua Profesională a lucrătorului în învăţămînt – 650,00 lei; 
●Ziua Muzeelor – 2200,00 lei.   

Consemnarea anumitor Zile Mondiale: 
●1 Mai - Ziua Internaţională a Muncii (concert susţinut în Piaţa Horelor de ansablurile 

Palatului Culturii); 
●Ziua Mondială a Invalizilor – 3000,00 lei; 
●Ziua Mondială a Nevăzătorilor – 3000,00 lei; 
●Ziua Internaţională a persoanelor în etate – 5050,00 lei. 
Acţiuni culturale şi filantropice s-a desfăşurat şi în cadrul sărbători Hramul localităţii, pentru 

derularea cărora a fost alocată suma de 79550,00 lei, inclusiv ajutor material, cadouri, mese de 
binefacere – 15000,00 lei.  

În anul 2015 Primăria oraşului Cahul a colaborat eficient cu ONG-urile din oraş, Direcţia 
Învăţămînt Cahul şi Secţia Cultură, Tineret şi Sport a Consiliului Raional Cahul. Astfel, Primăria 
oraşului Cahul a susţinut numeroase activităţi culturale, ştiinţifice şi de caritate organizate de acestea. 
Numai în Sala Mare a Palatului Culturii s-au desfăşurat aproximativ 35 acţiuni culturale şi concerte, 
de importanţă locală şi raională. Piaţa Horelor, de asemenea, a fost arena a circa 10 evenimente 
culturale şi flash mob-uri. Evenimente culturale şi de divertisment au fost organizate şi în Piaţa 
Independenţei şi Parcul Central „Grigore Vieru” din oraş.  

S-a menţinut colaborarea cu bisericile şi cultele ce activează în teritoriu în vederea informării 
populaţiei şi a soluţionării unor probleme ale localităţii. Astfel, în cadrul acţiunilor culturale şi 
filantropice organizate în cadrul Hramului oraşului,  Catedralei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil a 
fost oferit un ajutor material în sumă de 5000,00 lei. Pe lîngă aceasta, numeroaselor biserici din oraş 
li s-au autorizat desfăşurarea diferitor instruiri, programe educative, etc. 

Pentru organizarea tuturor acţiunilor culturale în anul 2015 au fost utilizate mijloace 
financiare în sumă de circa 5856, 000 lei. 

 
TINERET 
         Activitatea în domeniul tineretului s-a desfăşurat conform Programului de activităţi preconizat 
pentru anul 2015 în vederea sporirii nivelului de participare a tinerilor la viaţa publică a comunităţii.  
 În perioada de raportare au fost organizate mai multe evenimente pentru tineri, în parteneriat 
cu instituţiile de învăţămînt și asociaţiile obşteşti din teritoriu, printre care: 

- Acţiuni culturale dedicate „Zilei Îndrăgostiţilor” (februarie); 
- Concurs orăşenesc „Brain Ring Cahul” (martie);  
- Seminar de instruire cu tema „Elaborarea și dezvoltarea proiectelor locale” (martie); 
- Festivalul-concurs „Cântecele Credinţei, Speranţei, şi Iubirii – Victoria 70”, ansamblul 

vocal al Şcolii de Arte „M.Cibotari” a participat la etapa finală de nivel republican şi la Gala 
Laureaţilor festivalului – concurs (aprilie); 

- Conferinţa istorico-ştiinţifică despre veteranii cahuleni (mai); 
- Festivalul „ŢARA COPILĂRIEI”, ediţia 2015, consacrat Zilei Internaţionale a Copilului 

(iunie);  
- Acţiuni consacrate Zilei Naţionale a Tineretului: Brain Ring Cahul, City Quest, Miss şi 

Mister Boboc (noiembrie); 
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- Conferinţa tematică „Descoperă-ţi oraşul”, ediţia a III-a (decembrie); 
- Carnavalul de Iarnă pentru copiii și tinerii din or.Cahul și s.Cotihana (decembrie), etc. 

 
SPORT 

În scopul propagării modului sănătos de viaţă, popularizării ramurilor sportive printre copii şi 
tineret, sub egida Primăriei oraşului Cahul, s-au desfăşurat multiple competiții sportive, şi anume: 

- Turneul la fotbal „Cupa Primarului oraşului Cahul” (ianuarie-februarie); 
- Campionatul orăşenesc la şah clasic (februarie); 
- Turneul Internaţional la lupte greco-romane, consacrat Mişcării Olimpice (aprilie); 
- Turneul orăşenesc la baschet (masculin, feminin) „Cupa Victoriei” (aprilie); 
- Acţiuni cultural-sportive dedicate Zilei Sportivului, s.Cotihana  (mai);  
- Turneul Internaţional la tenis de masă, dedicat Zilei Sportivului (mai); 
- Competiții sportive la ciclism, dedicate Zilei Sportivului (mai); 
- Campionatul orăşenesc la joc de dame (august); 
- Acţiuni sportive (concursuri, mini-maraton) în cadrul iniţiativei Uniunii Europene „În oraş 

fără automobilul meu”, proiect finanțat din Fondul Ecologic Local (septembrie); 
- Turneu orăşenesc la mini-fotbal, întru comemorarea lui Fiodor Seliviorstov (octombrie); 
- Campionatul orăşenesc la şah şi joc de dame, consacrat Zilei Naţionale a Tineretului 

(octombrie); 
- Campionatul orăşenesc de volei (masculin şi feminin) „Cupa Tineretului”, consacrat Zilei 

Naţionale a Tineretului (noiembrie); 
- Competiţii sportive la lupta naţională „Trînta”, consacrate Hramului oraşului    (noiembrie); 
- Campionatul oraşului Cahul la şah rapid și joc de dame, consacrat Sărbătorilor de Iarnă 

(decembrie). 
    Echipele sportive din or.Cahul şi s.Cotihana (probele sportive practicate în teritoriu – volei, 

baschet, tenis de masă, gimnastica aerobică, box, judo, fotbal, etc.) au participat la Campionatele 
raionului Cahul, Campionatele Republicii Moldova, Turnee Internaţionale, fiind delegate de către 
Primăria oraşului Cahul şi finanţate din contul bugetului orăşenesc.  
Printre rezultatele deosebite obţinute putem enumera: 

Campionatul Republicii Moldova: 
echipa de volei (fete) a Şcolii sportive nr.1 (antrenor – Hariton Aliona) – locul II; 
echipa de aerobică sportivă (copii) a Şcolii sportive nr.1 (antrenor – Ureca Tatiana) – locul I;  
echipa de tenis de masă (juniori) a Şcolii sportive nr.1 (antrenor – Caravasili Nicolae) – locul 

III; 
echipa de fotbal (juniori) a Şcolii sportive nr.2 (antrenor – Poroşenco Vasile) – locul II. 
Probele sportive:  
box: locul I – Taraburcă Serghei; locul  II – Zaporojenco Ivan, Terzi Boris; locul III – Baltag 

Valentin (antrenor – Ţînţîruc Andrei); 
lupte greco-romane: locul I – Severin Victor, Bezman Dumitru (antrenori – Cociu Ion, 

Guglea Valeriu). 
     Campionatul raionului Cahul: 
     echipa de fotbal a satului Cotihana „Dacia” (antrenor – Capraru Nicolae) – locul IV. 
 
PROTECŢIA  DREPTURILOR  COPILULUI 

În anul 2015 Primăria oraşului Cahul a gestionat instituţiile de învăţămînt preşcolar şi 
extraşcolar din localitate, a asigurat şi a creat condiţii adecvate pentru desfăşurarea procesului 
educaţional, a contribuit la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi protecţia drepturilor copiilor, 
prin intermediul instituţiilor aflate în subordine:  
       - 8 instituţii preşcolare (grădinița de copii nr.1, grădinița de copii nr.2, grădinița de copii 
nr.4, grădinița de copii nr.5, grădinița de copii nr.8, grădinița de copii nr.9, grădinița de copii nr.14, 
grădinița de copii din s.Cotihana);  
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- 5 instituţii extraşcolare (Şcoala de arte plastice, Şcoala de arte „M.Cibotari”, Centrul de 
Creaţie a Copiilor „Mioriţa”, Şcoala sportivă nr.1 şi Şcoala sportivă nr.2). 

În activitatea privind protecţia drepturilor copiilor s-a conlucrat cu Direcţia Asistenţă Socială 
şi Protecţie a Familiei Cahul, Direcţia Învăţămînt Cahul, Biroul Siguranţă Copii al Inspectoratului de 
Poliție Cahul, administraţiile instituţiilor de învăţămînt. Cazurile copiilor şi familiilor aflaţi în situaţii 
de risc, precum şi modalităţile de soluţionare a problemelor apărute au fost discutate în cadrul 
şedinţelor Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului de pe lîngă Primăria oraşului Cahul. În 
anul 2015 consiliul nominalizat s-a întrunit în 8 şedinţe, principale chestiuni examinate fiind: 

- examinarea fişelor de sesizare şi demersurilor administraţiilor instituţiilor de învăţămînt 
privind cazurile suspecte de violență și neglijare a copiilor; 

- examinarea demersurilor administraţiilor instituţiilor de învăţămînt şi cererilor cetăţenilor 
privind acordarea scutirilor de la plata pentru alimentare în instituţiile preşcolare şi instruire în şcoala 
de arte copiilor din familii social-vulnerabile;  

- examinarea dosarelor privind instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor rămași temporar 
fără protecție părintească, etc. 

Pe parcursul anului, Primăria orașului Cahul a recepționat și a înregistrat 50 fișe de sesizare a 
cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copiilor, fiind dispusă efectuarea evaluării 
inițiale a situației copiilor și, după caz, luarea lor în evidență.  

Potrivit legislației în vigoare, managementul de caz, evaluarea complexă și elaborarea 
planului individual de asistență se realizează de către asistentul social comunitar al Direcției 
Asistență Socială de comun cu echipa multidisciplinară.  

În anul 2015, a fost instituită tutela asupra 28 de copii, rămaşi temporar fără protecţie 
părintească, părinţii cărora sunt plecaţi la muncă peste hotarele ţării. În total, la evidenţa sînt luaţi 123 
copii aflaţi sub tutelă/curatelă, 4 copii au fost plasați, de urgență, în Centrul pentru copiii străzii 
„Speranța” din or.Cahul, a fost depusă 1 cerere de chemare în judecată privind decăderea din 
drepturile părintești. 

Au fost acordate scutiri copiilor din familii social-vulnerabile: de la plata pentru alimentare în 
instituţiile preşcolare (în mărime de 100% - 25 copii; în mărime de 50% - 18 copii); de la plata pentru 
instruire în Şcoala de arte „M.Cibotari” (în mărime de 100% - 12 copii; în mărime de 50% - 12 copii; 
cu reducere de 50 lei - 4 copii).  

Au fost înregistrate 374 cereri privind înscrierea copiilor în instituţiile preşcolare,  au fost 
eliberate îndreptări şi completate 17 grupe cu copii (a.n.2012, 2013); în prezent sînt luate la evidenţă 
450 cereri (a.n 2014, 2015). 

 
ASISTENŢA  ŞI  PROTECŢIA  SOCIALĂ  A  POPULAŢIEI 

În anul 2015 Primăria oraşului a încercat, în pofida posibilităţilor bugetare limitate, să susţină 
categoriile social-vulnerabile ale populaţiei, alocînd în acest scop: 

●la compensarea parţială a cheltuielilor de înmormîntare a veteranilor de război – 2000,00 
lei; 

●la consemnarea Zilei mondiale a invalizilor – 3000,00 lei; 
●la consemnarea Zilei internaţionale a nevăzătorilor – 3000,00 lei; 
●la organizarea meselor de binefacere – 15750,00 lei; 
●la procurarea produselor alimentare pentru pregătirea pachetelor sociale veteranilor de 

război – 3000,00 lei; 
Prin Fondul de susţinere socială a populaţiei de ajutor material au beneficiat 387 persoane din 

oraşul Cahul. 
Primăria oraşului a acordat la 70 persoane ajutor material sub formă de lemne de foc pentru 

perioada rece a anului, în cantitatea de 158 m3. 
De asemenea, în anul 2015, sau fost omagiate peroanele de vîrstă înaintată şi familiile 

jubiliare în cadrul sărbătorii Hramului localităţii. Astfel, de premii au beneficiat: 
●5 familii jubiliare (50 ani de la căsătorie) 1000 lei,  
●96 persoane cu vîrsta de 80 ani – 9600 lei,  
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●10 persoane cu vîrsta de 90 ani – 1500 lei; 
Începînd cu 25 noiembrie 2015, şi-a început activitatea adăpostul pentru persoanele fără 

locuinţă, ce găzduieşte, în dependenţă de condiţii climaterice, pînă la 20 de persoane. 
 

SECŢIA  JURIDICĂ 
Pe parcursul anului 2015 au fost examinate 57 de petiții parvenite de la persoane fizice și 54 

de la persoane juridice, inclusiv petiții, cereri, demersuri, sesizări. 
Atît de Primăria orașului Cahul, cît și de agenți economici, persoane fizice și juridice, au fost 

înaintate în instanța de judecată și examinate cereri: 
- cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate; 
- cu privire la încasarea datoriilor; 
- cu privire la încasarea prejudiciului material și moral; 
- cu privire la eliberarea unor acte administrative; 
- cu privire la anularea contractelor de vînzare-cumpărare; 
- cu privire la anularea deciziilor Consiliului orășenesc Cahul; 
- cu privire la schimbarea destinației apartamentelor; 
- cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren. 
Juristul Primăriei a participat în 332 de ședințe de judecată de diferite niveluri. 
Pe parcursul anului 2015 am activat nemijlocit în ședințele comisiilor consultative de 

specialitate și la ședințele Consiliului orășenesc Cahul. 
Au avut loc 6 ședințe ale comisiei locative, unde s-a examinat 70 de întrebări, din care 54 au 

primit aviz pozitiv.  
De către comisia administrativă în trei ședințe s-au examinat 9 procese-verbale privind 

contravențiile administrative pe diferite articole ale Codului contravențional pe care în 4 din ele s-a 
aplicat amendă în mărime de 1300 de lei care a fost și încasată. 

S-a activat în comisiile de lucru ale Primăriei orașului Cahul și anume: 
1) Consiliul urbanistic; 
2) Comisia funciară; 
3) Comisia pentru autorizarea dreptului de comercializare şi activitate în sfera alimentației 

publice; 
4) Comisia pentru licitația bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale; 
5) Comisia achiziții publice; 
6) Comisia locativă; 
7) Comisia probleme sociale; 
8) Comisia administrativă; 
Juristul Primăriei a contribuit la pregătirea proiectelor de decizii ale Consiliului orășenesc 

Cahul și dispoziții ale primarului orașului Cahul, la încheierea, modificarea contractelor și diferitelor 
acorduri adiționale, a acordat asistență juridică angajaților aparatului Primăriei orașului Cahul, cît și 
locuitorilor orașului Cahul. 

La moment, în instanțele de judecată se află pe rol 35 de litigii pe cauze civile. 
 
SERVICIUL  PERCEPERI  FISCALE 
 Restanţa la data de 01.01.2016 la impozitul funciar pe Primăria oraşului Cahul, care nu este 
evaluată de către organul cadastral teritorial, constituie 1855,86 lei. 

Calcularea impozitului funciar pentru anul 2015 - 348,74 lei. 
Achitarea impozitului funciar pentru anul 2015 - 221,27 lei. 
Datele impozitului pe proprietate pentru bunurile imobiliare la data de 01.01.2015 prin 

programul SIA „Cadastrul Fiscal”: 
- restanţa la impozit la data de 01.01.2015 - 632554,44 lei 
- calcularea impozitului pentru anul 2015 - 2366920,86 lei 
- achitarea impozitului pentru anul 2015 - 2360846,49 lei 
- restanţa la impozit la data de 01.01.2016 - 605474,93 lei 
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Conform sumelor achitate şi calculate pentru anul 2015, încasarea constituie 99,74 % şi 
comparativ cu anul 2014, s-a încasat în anul 2015 cu 4 % mai mult, ce constituie 73591,71 lei. 

Pe tot parcursul anului 2015 s-au introdus în programul SIA „Cadastrul fiscal” codurile 
fiscale a contribuabililor, a căror bunuri imobiliare au fost evaluate adăugător de OCT Cahul, şi s-a  
calculat impozitul pe proprietate pentru bunurile imobiliare. 

Pentru anul 2015 au fost introduse înlesniri, care au fost acordate la 988 pensionari în sumă 
de 170424,31 lei şi 179 invalizi de gradul I şi II în sumă de 26588,16 lei, conform art.283 din Codul 
Fiscal. 

S-au perfectat 16734 avize de plată a impozitelor pentru bunurile imobiliare şi au fost trimise 
fiecărui contribuabil la domiciliu. 

Pe tot parcursul anului s-a lucrat cu contribuabilii-restanţieri la plata impozitelor. Au fost 
îndeplinite şi înmînate 26 de somaţii pentru plata silită la impozite. Pentru a micşora restanţa la 
impozite s-au trimis la domiciliul contribuabililor-restanţieri 1410 de avertismente cu datoria la 
impozit. 

În perioada anului 2015 au fost eliberate 1152 de certificate privind lipsa restanţelor faţă de 
bugetul local, adeverinţe de confirmare privind recoltarea legumelor şi creşterea animalelor lîngă 
casă – 35. 

 
RELAŢII  PUBLICE 

Conform art.21 al Legii R.Moldova nr.190-XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”; 
art.3 lit.d) al Decretului Preşedintelui R.Moldova nr.46-II din 17.02.1997 „Privind asigurarea 
dreptului cetăţenilor la petiţionare”, primarul, viceprimarii şi specialiştii Primăriei oraşului Cahul 
asigură primirea în audienţă a cetăţenilor în fiecare zi de luni. 
 Astfel în anul 2015 în audienţă, primarul oraşului Cahul a primit 470 cetăţeni, conform 
graficului de audienţă.  
 Conform cap.4 alin.4.2.6 ale Instrucţiunii cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în 
organele administraţiei publice locale în R.Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova 
nr.115 din 28.02.1996, pentru înregistrarea tuturor categoriilor de documente de intrare, de ieşire în 
Primăria oraşului Cahul se utilizează Registre: 

- Registrul propunerilor, sesizărilor, cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor (persoane fizice); 
- Registrul documentelor intrate (persoane juridice). 
A fost primită, prelucrată şi repartizată, conform destinaţiei, corespondenţa de intrare. 

Conform datelor din Registrele de intrare a petiţiilor, pe parcursul anului 2015, în adresa Primăriei 
oraşului Cahul au parvenit 6053 petiţii şi demersuri ale cetăţenilor, organizaţiilor, întreprinderilor, 
instituţiilor, organelor ierarhic superioare, dintre care: 
  de la persoane fizice  - 2481 
  de la persoane juridice - 3572 

O mare parte din numărul total de petiţii revine problemelor ce vizează chestiuni 
arhitecturale, urbanism, construcţii, reparaţii, funciare, comerţ, locative şi de gen juridic, tineret şi 
sport, acordarea ajutorului în formă de lemne de foc. 

Petiţiile parvenite în adresa Primăriei oraşului Cahul se examinează conform termenilor 
prevăzute în Legea R.Moldova nr.190-XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare” şi în Legea 
R.Moldova nr.982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”. 

Din motivul, că conform art.16 alin.1 al Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, şedinţele consiliului local se întrunesc o dată la 3 luni, iar 
majoritatea problemelor abordate de petiţiile cetăţenilor ţine de competenţa Consiliului local (art.14 
al Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”), se practică  
prelungirea termenului de examinare a petiţiilor, corespunzător expediind răspuns intermediar 
petiţionarului. 

Datele privind rezolvarea petiţiilor se generalizează conform situaţiei la data de întîi a fiecărei 
luni şi se raportează primarului. Astfel pe parcursul anului 2015 au fost prezentate 12 rapoarte 
privind examinarea petiţiilor parvenite în adresa primăriei oraşului Cahul.  
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Pe parcursul anului 2015, conform Registrului dispoziţiilor au fost emise 588 dispoziţii ale 
primarului oraşului Cahul cu caracter normativ, referitor la care nu a fost înregistrată nici o sesizare 
de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat. 

Conform Registrului documentelor expediate s-au înregistrat 6622 demersuri, certificate, 
adeverinţe ş.a.  

Conform art.39 lit.r) al Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia 
publică locală” şi art.283 al Codului Muncii R.Moldova s-au înregistrat 871 contracte de locaţiune a 
bunurilor imobile pe un termen mai mic de trei ani şi 184 contracte individuale de muncă cu 
angajatorul persoană fizică. 

Pe parcursul anului 2015, au fost examinate 162 petiţii, în urma căror au fost pregătite 
proiecte de dispoziţii, decizii şi răspunsuri.   

În urma solicitărilor zilnice de la cetăţenii oraşului Cahul s-au oferit consultaţii şi informaţii 
verbale.  

 Conform Legii R.Moldova nr.880-XII din 22.01.1992 „Privind fondul arhivistic al 
R.Moldova”; Regulamentului fondului arhivistic de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
R.Moldova nr.352 din 27.05.1992; Instrucţiunii cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în 
organele administraţiei publice locale în R.Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova 
nr.115 din 28.02.1996, pe parcursul anului 2015 s-au efectuat toate lucrările ce ţin de pregătirea 
documentelor pentru păstrare de stat şi valorificarea lor ulterioară, crearea condiţiilor tehnice de 
păstrare a lor şi efectuarea copiilor de pe documentele de arhivă. 

 
Consiliul orăşenesc Cahul s-a întrunit în 10 şedinţe, 7 – ordinare şi 3 – extraordinare, 

organizarea şi desfăşurarea cărora s-a efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
Problemele incluse în ordinea de zi a şedinţei consiliului au fost examinate în comisiile consultative 
de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul pe domenii şi, după caz, în cadrul comisiilor de lucru 
ale Primăriei oraşului Cahul.  

În cadrul şedinţelor Consiliului orăşenesc Cahul au fost adoptate 230 decizii, subiectele 
cărora s-au referit la domeniile: buget şi finanţe – 35, regim funciar şi cadastru – 28, arhitectură şi 
urbanism – 51, patrimoniu public – 32, locativ – 20, alte domenii – 64. 

Toate deciziile adoptate şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului orăşenesc Cahul au 
fost transmise, în termenii stabiliţi, Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat pentru efectuarea 
controlului de legalitate.  
 
 
 
Primarul oraşului Cahul                                 Nicolae DANDIŞ 
 


