
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 04 august 2016                                                                      nr.6/2(11/2)-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”, ţinînd cont de necesităţile apărute şi luînd în consideraţie 
avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se alocă suma de 650000,00 lei pentru procurarea unei unităţi de transport noi 
multifuncţionale pentru salubrizare, de la grupul de salubrizare ECO 316110 (procurarea 
uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc). 

2.  Se alocă suma de 3000,00 lei pentru acordarea ajutorului material veteranului Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei Drochin Petru, participant la Operaţia Iaşi-Chişinău, din fondul 
de rezervă a oraşului Cahul. 

3. Se autorizează efectuarea cheltuielilor publice pe următoarele obiecte: 
- reparaţia drumului de acces către complexul locativ de pe str.M.Viteazul, 47-49; 
- reparaţia str.Plugarilor (segment: str.Ştefan cel Mare – str.Strada Veche); 
- reparaţia drumului de acces către blocul locativ de pe str.Tineretului, 23; 
- reparaţia drumului de acces către blocurilor locative de pe str.M.Eminescu, 28-30; 
- reparaţia str31 August (segment: str.I.V.cel Cumplit – str.L.Tolstoi); 
- reparaţia str.L.Tolstoi (segment: str.31 August – str.B.P.Haşdeu). 
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. 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        Sergiu RENŢA 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO 


