
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 29 septembrie 2016                                                                nr.7/2(12/2)-XXV 
  
Cu privire la utilizarea fondului de rezervă.  
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.c) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi lit.f), avînd în vedere 
Regulamentul fondului de rezervă a oraşului Cahul, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc 
Cahul nr.3/2(8/2)-XXV din 26.04.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul 
pentru anul 2016 în a doua lectură”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se alocă din fondul de rezervă a oraşului Cahul suma de 390,0 mii lei, după cum 

urmează: 
- suma de 79,0 mii lei – pentru achitarea contribuţiei în cadrul Proiectului „Construcţia 

traseului de canalizare pe teren public, str.M.Kogălniceanu, 97-126, or.Cahul” (valoarea totală al 
proiectului – 499090,00 lei, inclusiv: 331274,00 lei – finanţarea din partea Ministerului Mediului 
al R.Moldova; 79000,00 lei – contribuţia bugetului local; 88816,00 lei – contribuţia cetăţenilor, 
ce va fi depusă la contul proiectului, ca donaţii voluntare); 

- suma de 311,0 mii lei – pentru construcţia traseului de canalizare (magistrala) 
str.I.L.Caragiale – str.Tineretului – str.I.Neculce (va fi achitată de la instituţia 05100, activitatea 
003333 – amenajarea oraşului). 

2. Se majorează bugetul oraşului Cahul pentru anul 2016, la venituri şi cheltuieli, la suma 
finanţării din partea Ministerului Mediului al R.Moldova şi contribuţiei cetăţenilor, conform 
destinaţiei Proiectului „Construcţia traseului de canalizare pe teren public, str.M.Kogălniceanu, 
97-126, or.Cahul”. 

3. Specialistul Primăriei oraşului Cahul domeniul economic, dna Culeva Natalia, va 
efectua redistribuirea alocaţiilor bugetare în corespunderea cu p.1 al prezentei decizii. 

4. Responsabil de executarea prezentei decizii şi organizarea procedurilor de achiziţii se 
desemnează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei 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). 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


