
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 12 aprilie 2017                                                                                 nr.3/2(17/2)-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”, 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 aprobă comasarea într-un singur proiect de execuţie „Reparaţia Pieţei Independenţei 
şi a străzilor adiacente din or.Cahul” a lucrărilor aprobate prin: 

1) decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/5(8/5)-XXV din 26.04.2016 „Cu privire la 
utilizarea soldului din mijloace financiare disponibil la 01.01.2016 şi efectuarea cheltuielilor 
publice”: 

- restabilirea şi amenajarea trotuarelor din or.Cahul pe următoarele segmente: 
 

str.31 August (de la intrarea în curtea Primăriei pînă la str.M.Frunze) – pe ambele 
părţi; 
str.M.Frunze (de la str.31 August pînă la B.P.Haşdeu) – pe o parte;  

- executarea lucrărilor de proiectare şi pavare a Pieţei Independenţei din or.Cahul; 
- efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumului pe str.31 August cu 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; 

2) decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.5/3(10/3)-XXV din 18.07.2016 „Cu privire la 
alocarea mijloacelor financiare și efectuarea cheltuielilor publice”:  

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

str.B.P.Hașdeu – str.31 August. 
2. Se alocă din soldul de mijloace financiare disponibil suma de 6134,0 mii lei cu 

următoarea destinaţie: 
1) executarea lucrărilor de reparație a Pieţei Independenţei şi a străzilor adiacente din 

or.Cahul – 4267,0 mii lei (proiect de execuţie, elaborat pentru lucrările aprobate prin deciziile 
Consiliului orășenesc Cahul nr.3/5(8/5) din 26 aprilie 2016 și nr.5/3(10/3) din 18 iulie 2016); 

2) executarea lucrărilor de reparație a Parcului Central „Grigore Vieru” prin amenajarea 
trotuarelor şi parcărilor dinspre str.31 August şi str.L.Tolstoi – 1594,8 mii lei; 

3) distribuirea transferurilor cu destinaţie specială în mărime de 122,2 mii lei, încasate şi 
neutilizate în anul 2016 pentru întreţinerea şcolilor sportive:  

- 62,2 mii lei – efectuarea lucrărilor de reparaţie la şcoala sportivă nr.1; 
- 60,0  mii lei – procurarea echipamentului sportiv la şcoala sportivă nr.2; 
4) desfăşurarea măsurilor sportive în domeniul fotbalului (AO „FC Cahul-2005”) – 150,0 

mii lei. 
  
  
  
 



3. Responsabil de monitorizarea şi executarea prezentei decizii se desemnează primarul 
oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae. 
 4. 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

