
RAPORT DE ACTIVITATE 

a Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectări pe lîngă arhitectul-şef  

al oraşului Cahul”pe anul 2016  

 
         Întreprinderea Municipală „Biroul de proiectări pe lîngâ arhitectul-şef al oraşului 

Cahul, cod fiscal 1003603001233 din 21.07.2006, activează în baza statutului reaprobat 

prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.6/14(31/14) din 14.06.2006.  

       Întreprinderea  este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat al Ministerului 

Justiţiei al R.Moldova şi dispune de licenţă de activitate seria A MMII nr.009527 din 

16.05.2003, reînregistrată cu nr.028760 din 06.06.2008.  

       Licenţa a fost prelungită în anul 2013 pînă în anul 2018.   

        Activitatea biroului constă în prestarea servicii de perfectare a documentaţiei de 

urbanism: selectarea terenurilor şi elaborarea variantelor privind amplasarea diferitor 

obiective la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu Planul general, 

Planul zonal de odihnă şi agrement. Propunerile urbanistice  de amenajare şi reconstrucţie 

a sectorului „Centru” al or.Cahul. Preţurilor de plată a lucrărilor executate sînt aprobate 

prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.11/6(36/6) din 15.12.2006.   

        Pe perioada de activitate a anului 2016 ÎM „Biroul de proiectări” a executat un 

anumit volum de lucrări de prospecţiuni în domeniul proiectării (venit) pe anul 2016:    

TOTAL:       110320,0 

dintre care: - persoanele  fizice 68600.00 

 - agenţi  economici 41720.00 

Cheltuieli  11323.0 

inclusiv:  

- salariul 68905.61 

- fondul social 15848.29 

- asigurarea medicală 3100.77 

- arenda şi încălzirea 16667.90 

- servicii telecomunicaţii (telefon) 1954.44 

- papetărie 2000.00 

- procurarea si reparaţia aparatajului de lucru 2617.00 

- amenajarea teritoriului 900.00 

- plata impozit. pentru activitatea în avans - 

- comision bancar 1684.94 

- indemnizaţii pentru incapacitate din mijloacele ale angajatorilor                                         1345.07 

- altele - 
 

Au fost elaborate și eliberate 104 de date inițiale pentru a elibera Primăria orașului 

certificatele de urbanism, în baza cărora condițiile tehnice sunt elaborate de către 

serviciile tehnice orășenești.  

          Lista scriptică a personalului întreprinderii este alcătuită din 5 persoane : 

   - arhitect (șeful bniroului) -  Arsenii Ion- 50 %  din venit;  

   - arhitect-tehnic – Rudenco Igori – 40 % din venit;     

   - arhitect-tehnic – Babanova Liuba – 40 % din venit; 

   - contabila – Bozina Inna (leafa stabilă 1100 lei), fixată.   

La moment restanţe la achitarea salariului nu sunt, obligaţiunile faţă de fondul 

social, asigurarea medicală şi arenda încăperilor sunt respectate.  

 
             Administratorul-interimar 

ÎM „Biroul de proiectări pe lîngă arhitectul-şef  

                     al oraşului Cahul”                                                    Ion ARSENII 




