
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 10 martie 2017                                                                                 nr.2/1(16/1)-XXV 
  
Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare 
disponibil la 01.01.2017 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”, Legii R.Moldova nr.295 din 22.12.2016 „Pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”, 
avînd în vedere soldurile instituțiilor publice, contractele încheiate și neexecutate, cît și 
necesitățile curente, 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 2843,2 mii lei cu 
următoarea destinaţie: 

1) executarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare pe str.M.Kogălniceanu, 97-
126, (proiect cofinanțat din Fondul Ecologic Naţional) și str.I.Neculce – 296,0 mii 
lei; 

2) procurarea unității de transport pentru Grupul de salubrizare şi amenajare a 
teritoriului a Primăriei oraşului Cahul – 350,0 mii lei; 

3) procurarea materialului săditor pentru amenajare (arbori, plante decorative) – 31,2 
mii lei; 

4) executarea lucrărilor de proiectare a Zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat” – 
180,0 mii lei; 

5) executarea lucrărilor de proiectare privind reparaţia şi renovarea Sălii Mari a 
Palatului de Cultură din oraşul Cahul – 175,1 mii lei; 

6) executarea lucrărilor de proiectare a sistemului de evacuare a apelor pluviale din 
curtea blocului locativ de pe str.C.Negruzzi, 28, și străzile adiacente – 200,0 mii lei; 

7) executarea lucrărilor de proiectare a reparației str.Plugarilor (între str.Ştefan cel Mare 
şi Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui din Cahul) – 130,0 mii lei; 

8) executarea lucrărilor de proiectare privind amenajarea integrală a Parcului Central 
„Grigore Vieru” – 100,0 mii lei (coordonarea caietului de sarcini cu Consiliul 
orăşenesc Cahul); 

9) procurarea indicatoarelor rutiere și materialelor pentru marcaj – 100,0 mii lei; 
10) efectuarea lucrărilor de proiectare şi reparație a podului din s.Cotihana – 420,0 mii 

lei; 
11) procurarea a două bio-toalete – 66,0 mii lei; 
12) executarea lucrărilor de pavare a trotuarului lîngă blocurile locative de pe str.Ștefan 

cel Mare, 11, intersecția cu str.M.Eminescu – 100,0 mii lei şi curtea blocului locativ 
de pe str.Ştefan cel Mare, 34, – 100,0 mii lei; 

13) suplinirea fondului de retribuire a muncii a Aparatului Primăriei oraşului Cahul – 
534,9 mii lei; 

14) achiziţionarea unei arme cu tranchilizante pentru animale – 60,0 mii lei. 
2. Se alocă soldul de mijloace financiare la 01.01.2017 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) str.M.Frunze (segment integral între str.31 August – str.B.P.Haşdeu) – 853,1 mii lei;  
2) drum de acces spre blocurile locative (segmente integrale între str.Ștefan cel Mare – 

str.Tineretului) – 1043,7 mii lei; 
3) drum de acces, segment integral de la str.V.Stroescu pînă la Şcoala Primară 

„A.Mateevici” – 549,5 mii lei; 
4) drum de acces la blocul locativ de pe str.Tineretului, 10/1, și str.M.Frunze, 50, –  

490,4 mii lei; 
5) pr.Republicii (segment lăţire carosabil lîngă Piața Independenței) – 252,7 mii lei; 
6) efectuarea lucrărilor de reparaţie parţială (plombaj) pe următoarele străzi: 

pr.Republicii, str.Ştefan cel Mare, str.M.Frunze, str.V.Stroescu, str.M.Eminescu, 
str.A.Puşkin, str.Ioan Vodă cel Cumplit, str.B.P.Haşdeu, str.31 August, str.Dunării – 
1000,0 mii lei. 

4. Se alocă din soldul de mijloace financiare disponibil suma de 700,0 mii lei pentru 
efectuarea lucrărilor de reparație a intersecției str.Trecătoarea Salcîmilor cu bd.Republicii. 

 5. Se permite efectuarea lucrărilor de reparație a birourilor acordate în locațiune 
Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat din contul mijloacelor aprobate pentru lucrări de 
reparație la grupa principală „Autoritatea legislativă și executivă”, activitatea 0009 – servicii de 
suport. 

6. Se majorează bugetul orașului Cahul pentru anul 2017 la venituri și cheltuieli la suma 
finanțării din partea Ministerului Mediului al R.Moldova (331274,0 lei) și contribuția cetățenilor 
(88816,0 lei) pentru implementarea proiectului „Construcția traseului de canalizare pe teren 
public, str.M.Kogălniceanu. 

7. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să precaute posibilitatea 
angajării unui împrumut bancar pentru cheltuieli de capital (reparaţia drumurilor) şi procurarea 
utilajului de reparaţie a drumurilor şi să prezinte proiectul deciziei spre examinare în următoarea 
şedinţă a Consiliului orăşenesc Cahul. 

8. 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. 
         9. Responsabil de monitorizarea şi executarea prezentei decizii se desemnează primarul 
oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae. 
 10. 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        Tatiana FULEA 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

