
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

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

din 26 aprilie 2016                                                                           nr.3/5(8/5)-XXV 
  
Cu privire la utilizarea soldului din mijloace 
financiare disponibil la 01.01.2016 şi 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”, analizînd demersul rectorului Universităţii de Stat 
„B.P.Haşdeu” cu privire la solicitarea sprijinului financiar pentru lucrările de restaurare a faţadei 
clădirii centrale a universităţii, avînd în vedere demersurile instituţiilor şi cetăţenilor din oraşul 
Cahul, ţinînd cont de art.142 lit.d) din Codul Educaţiei al R.Moldova, avînd în vedere soldul de 
mijloace financiare disponibil la 01.01.2016, luînd în consideraţie propunerile comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se alocă din soldul de mijloace financiare disponibil suma de 3079,3 mii lei cu 
următoarea destinaţie: 

- pentru efectuarea lucrărilor de restabilire şi amenajare a trotuarelor din or.Cahul suma 
de 847,4 mii lei, conform schemelor anexate, pe următoarele segmente: 

 

1) str.I.L.Caragiale (de la pr.Republicii pînă la str.M.Eminescu) – pe o parte; 
2) bd.Victoriei (de la str.M.Frunze pînă la str.V.Stroescu) – pe o parte; 
3) str.V.Stroescu (de la bd.Victoriei pînă la str.Ştefan cel Mare) – pe ambele părţi; 
4) str.31 August (de la intrarea în curtea Primăriei pînă la str.M.Frunze) – pe ambele 

părţi; 
5) str.Strada Veche ( de la nr.135 pînă la nr.147) – pe o parte; 
6) str.M.Frunze (de la str.A.Şciusev pînă la bd.Victoriei) – pe o parte;  
7) str.M.Frunze (de la bd.Victoriei pînă la str.A.Mateevici) – pe o parte; 
- pentru executarea lucrărilor de proiectare şi pavare a Pieţei Independenţei din or.Cahul 

suma de 1200,0 mii lei; 
- pentru marcarea trecerilor de pietoni şi instalarea denivelărilor artificiale pentru 

limitarea vitezei suma de 180,0 mii lei;  
- pentru procurarea materialelor necesare la restabilirea reţelei de canalizare din str.Păcii, 

nr.26-28, or.Cahul, conform devizului anexat, suma de 20,0 mii lei; 
 - pentru efectuarea lucrărilor de proiectare la reparaţia şi renovarea Sălii Mari a Palatului 

Culturii din oraşul Cahul suma de 240,0 mii lei; 
- pentru cofinanţarea lucrărilor de renovare a faţadei clădirii centrale a Universităţii de 

Stat „B.P.Haşdeu” şi lucrărilor de restaurare a elementelor arhitecturale ale clădirii, suma de 
350,0 mii lei; 

- pentru cofinanţarea proiectului „Teren de joacă pentru copii”, finanţat de Ambasada 
Cehă (suma grantului constituie 275,0 mii le), implementat de instituţia publică şcoala primară-
grădiniţă „A.Donici” din oraşul Cahul, suma de 11,0 mii lei; 



- pentru editarea cărţii „88 plus 333 de copământeni” (autor – dl Alexandru Manoil) 
suma de 15,0 mii lei; 

- pentru achitarea datoriei la construcţia cazangeriei autonome în grădiniţa de copii nr.2 
„Licurici” din or.Cahul suma de 215,9 mii lei. 

2. Se alocă soldul de mijloace financiare la 01.01.2016 neutilizat de către instituţiile 
publice ale Primăriei oraşului Cahul, conform anexei. 

3. Se autorizează efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor (devizele estimative se 
anexează), după cum urmează:   

1) Drum de acces către blocurile locative din microraionul 15 (str.C.Negruzzi, nr.135); 
2) Drumul de acces către grădiniţa de copii nr.4 „Zîmbetul”; 
3) str.B.P.Haşdeu (de la str.L.Tolstoi pînă la pr.Republicii); 
4) str.Tîrgul Vechi (de la str.I.Neculce pînă la microraionul 15): 
5) str.A.Puşkin (de la str.M.Frunze pînă la str.Ştefan cel Mare); 
6) str.Doinelor (de la pr.Republicii pînă la str.Păcii); 
7) str.31 August (amenajarea parcărilor auto în faţa ÎM GCL Cahul şi pe partea dreaptă 

– de la Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” pînă la str.M.Frunze). 
 

4. 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. 
         5. Primăria oraşului Cahul va reflecta în evidenţa contabilă materialele şi bunurile 
demontate în corespunderea cu legislaţia în vigoare. 
 6. Primăria oraşului Cahul (grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului) va identifica 
şi alte segmente de drumuri şi trotuare ce necesită a fi reparate sau restabilite, fiind înaintate spre 
aprobare Consiliului orăşenesc Cahul. 
 7. Responsabil de monitorizarea şi executarea prezentei decizii se desemnează primarul 
oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae. 
 8. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul: 

- pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi 
atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana); 

- pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil 
şi protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 

 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

