
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 18 iulie 2016                                                                 nr.5/3(10/3)-XXV 
  
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
și efectuarea cheltuielilor publice. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.d) 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”, examinînd demersul administraţiei șcdolii primare „A.Donici” 
din or.Cahul (director – dna Parvana Galina), demersului adresat de către Asociația Nevăzătorilor 
din Moldova, oficiul Cahul și adresările mai multor cetățeni, ţinînd cont de notele conceptuale 
depuse de către Primăria oraşului Cahul la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională şi selectate 
pentru etapa II, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se alocă suma de 1367000,00 lei de la grupul de salubrizare ECO 316110 (procurarea 
uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc) după cum urmează: 

 - suma de 170000,00 lei ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul pentru efectuarea 
lucrărilor de reparație a ascensoarelor (40000,00 lei – str.Viilor, 1, și 130000,00 – str.Dunării, 5, 
sc.2); 

 - suma de 208000,00 lei ÎM „Apă-Canal” Cahul pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, 
construcţie şi reparație a sistemului de canalizare orășenesc: 200000,00 lei – str.A.Șciusev 
(contribuţia cetăţenilor constituie 76211,49 lei) și 8000,00 lei – str.M.Frunze; 

- suma de 5000,00 lei pentru Organizația Teritorială Cahul a Asociației Nevăzătorilor din 
Moldova. 

- suma de 280000,00 lei pentru proiectarea Zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”; 
- suma de 18000,00 lei şcolii primare - grădinița de copii „A.Donici” sub formă de 

contribuție în proiectul „Renovarea blocurilor sanitare din cadrul instituției” finanțat din Fondul 
Internațional pentru copii din Moldova (SUA); 

- suma de 45000,00 lei liceului teoretic „D.Cantemir” pentru procurarea cuptorului 
electric; 

- suma de 171000,00 lei pentru achitarea lucrărilor de reparaţie la grădiniţa de copii nr.9 
„Scufiţa Roşie”, începute în anul 2015 şi finalizate în anul 2016; 

- suma de 60000,00 lei pentru achitarea datoriilor pentru lucrările de reparație executate în 
incinta Palatului Culturii din oraşul Cahul în anul 2015; 

- suma de 40000,00 lei pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a lucrărilor de reparaţie la 
intersecţia stradelei Trecătoarea Salcîmilor cu pr.Republicii; 

- suma de 300000,00 lei pentru amenajarea terenurilor de joacă în orașul Cahul 
(str.Vişinilor, 50; str.M.Frunze, 49 – str.Tineretului, 23; str.A.Mateevici, 72; str.Păcii, 1;  
şos.Şcheia, 57; str.Dunării, 7; s.Cotihana); 

- suma de 70000,00 lei Asociaţiei Obşteşti F.C. „CAHUL-2005” pentru procurarea 
echipamentului sportiv. 

2. Se autorizează efectuarea cheltuielilor publice pe următoarele obiecte: 
- proiectarea lucrărilor de construcţie a sistemului de evacuare a apelor pluviale din curtea 

blocului locativ de pe str.C.Negruzzi, 28,  şi străzile adiacente; 



- reparația integrală a str.31 August (segment pr.Republicii – str.M.Frunze); 
- reparația str.M.Frunze (amenajarea parcărilor auto și intrările în curți pe segmentul 

str.B.P.Hașdeu – str.31 August); 
- reparaţia drumului de acces către blocurile locative nr.5-7 de pe str.Dunării. 
3. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să iniţieze procedurile de 

achiziţii publice pentru lucrările specificate, asigurînd transparenţă în corespundere cu legislaţia în 
vigoare. 

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 şi 
dna Rîbacova Maria). 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Alexandr JELIUC 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

