
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 12 aprilie 2017                                                                                 nr.3/4(17/4)-XXV 
  
Cu privire la angajarea unui împrumut de către 
Primăria oraşului Cahul şi acordarea unei garanţii. 
 
 În temeiul art.3, 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.n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.14 alin.(1) lit.a) din Legea R.Moldova 
nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, luînd în consideraţie propunerile 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se permite Primăriei oraşului Cahul angajarea unui împrumut cu multiple debursări de 
la BC „VICTORIABANK” SA cu valoarea de 7,0 mln.lei cu scadenţă la 31.12.2019, pentru 
efectuarea cheltuielilor de capital: 

1) reparaţia drumurilor: 
- str.31 August: segmentul str.F.Seliviorstov – str.L.Tolstoi; 
- bd.Victoriei: segmentul str.M.Frunze – pr.Republicii; 
- str.Ştefan cel Mare: segmentul str.M.Eminescu – str.Ioan Vodă cel Cumplit;  
- str.Ştefan cel Mare: segmentul str.Plugarilor – str.Izvoarelor; 
- str.V.Stroescu: segmentul str.Ştefan cel Mare – str.I.L.Caragiale; 
- intersecţia pr.Republicii – str.I.L.Caragiale; 
- str.Ioan Vodă cel Cumplit: segmentul str.Ştefan cel Mare – str.B.P.Haşdeu; 
2) procurarea utilajului pentru plombarea drumurilor. 
2. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae: 
- din numele Consiliului orăşenesc Cahul, să negocieze şi să semneze contractul de 

împrumut, precum şi alte acte aferente împrumutului; 
- să elaboreze devizele de cheltuieli şi, după caz, schiţele de proiect pentru reparaţia 

străzilor menţionate. 
3. Consiliul orăşenesc Cahul garantează rambursarea împrumutului, achitarea dobînzilor 

aferente împrumutului şi a comisioanelor din contul veniturilor bugetare.  
4. 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        Sergiu RENŢA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


