
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 02 iunie 2017                                                                     nr.5/1(19/1)-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”, avînd în vedere soldurile instituțiilor publice, contractele încheiate și neexecutate, cît și necesitățile 

curente, luînd în consideraţie propunerile comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se alocă din soldul de mijloace financiare disponibil suma de 429240,00 lei cu următoarea 

destinaţie: 

1) supravegherea de autor la lucrările de reparaţie a Pieţei Independenţei şi a străzilor adiacente – 

15240,00 lei; 

2) supravegherea de autor la lucrările de reparaţie a Parcului Central „Grigore Vieru” cu amenajarea 

trotuarelor şi parcărilor dinspre str.31 August şi str.L.Tolstoi – 6000,00 lei; 

3) servicii de supraveghere tehnică pe obiectele „Reparaţia Pieţei Independenţei şi a străzilor 

adiacente” şi „Reparaţia Parcului Central „Grigore Vieru” cu amenajarea trotuarelor şi parcărilor dinspre str.31 

August şi str.L.Tolstoi” – 30000,00 lei (inclusiv contribuţiile); 

4) pentru acoperirea taxei de emisie a valorilor mobiliare a SA „Apă-Canal” Cahul – 28000,00 mii lei; 

5) pentru executarea lucrărilor de pavare a accesului în curtea blocului locativ de pe str.Ştefan cel 

Mare, 34, - 50000,00 lei; 

6) pentru efectuarea lucrărilor de construcţie a sensului giratoriu la intersecţia pr.Republicii, 

str.M.Viteazul, str.Dunării şi str.Doinelor – 300000,00 lei. 

2. Se autorizează primarul municipiului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să efectueze modificările la 

proiectul tehnic şi să utilizeze mijloacele financiare aprobate în buget pentru construcţia intersecţiilor cu sens 

giratoriu adiacent gării auto şi str.Sanatoriului în mărime de 3000,9 mii lei (decizia Consiliului orăşenesc 

Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016); să redirecţioneze mijloacele financiare preconizate pentru lucrările 

de reparaţie a intersecţiei str.Trecătoarea Salcîmilor cu pr.Republicii în mărime de 700,0 mii lei (decizia 

Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/1(16/1)-XXV din 10.03.2017), pentru efectuarea lucrărilor de construcţie a 

unui sens giratoriu la intersecţia pr.Republicii, str.M.Viteazul, str.Dunării şi str.Doinelor. 

3. Se permite realocarea sumei de 155,5 mii lei din suma preconizată în anul 2017 pentru efectuarea 

lucrărilor de reparaţie a Palatului de Cultură «Nicolae Botgros”, la completarea sumei preconizate pentru 

reparaţia scenei din Piaţa Horelor (total 605,5 mii lei). 

4. Responsabil de monitorizarea şi executarea prezentei decizii se desemnează primarul municipiului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae. 

 5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de 

specialitate a Consiliului municipal 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 municipal Cahul        Alexandr JELIUC 
 

Contrasemnează:  

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                          Larisa NISTIRENCO 

 
Decizia nu a fost adoptată, deoarece nu a acumulat numărul necesar de voturi. 


	al Consiliului municipal Cahul                                                          Larisa NISTIRENCO



