
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la decizia Consiliului municipal Cahul 

“Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibil  

la 01.01.2017” 

 

 Prin deciziile Consiliului orăşenesc Cahul au fost alocate mijloace financiare 

pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a Pieţei Independenţei şi a străzilor adiacente, cît 

şi efectuarea lucrărilor de reparaţie a Parcului Central „Grigore Vieru” cu amenajarea 

trotuarelor şi parcărilor dinspre str.31 August şi str.L.Tolstoi. Conform normelor şi 

standardelor în vigoare în domeniul construcţiilor, beneficiarul este obligat să achite 

serviciile de supraveghere tehnică pînă la 1,5 % din valoarea de deviz şi serviciile de 

supraveghere de autor pînă la 0,4 % din valoarea de deviz. Pentru supravegherea tehnică 

la aceste două obiecte plata a fost stabilită: pentru primul obiect – 0,3 %, la al doilea 

obiect – 0,9 %. 

 Prin decizia COC nr.8/13(13/13)-XXV din 10.11.2016 a fost aprobată 

reorganizarea ÎM „Apă-Canal” Cahul în societate pe acţiuni, fiind aprobat şi statutul 

acesteia. 

În baza Legii R.Moldova nr.1134-XXIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe 

acţiuni” şi a statutului SA „Apă-Canal Cahul” aprobat, urmează a fi înregistrate valorile 

mobiliare plasate la înființarea societăţii pe acţiuni. 

Capitalul social subscris al societăţii este de 7100000,00 lei, taxa de emisie a 

valorilor mobiliare constituie – 0,4 % (anexa din Hotărîrea Parlamentului R.Moldova 

nr.269 din 2016), respectiv fondatorul urmează să achite taxa de 28000,00 lei. 

Prin decizia COC nr.2/1(16/1)-XXV din 10.03.2017 a fost alocată suma de 100,0 

mii lei pentru executarea lucrărilor de pavare a accesului în curtea blocului locativ de pe 

str.Ştefan cel Mare, 34, în timp ce devizul de cheltuieli constituie 150,0 mii lei, respectiv 

necesită a fi completată cu suma de 50,0 mii lei. 

Prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 a fost 

aprobată în buget pentru construcţia intersecţiilor cu sens giratoriu adiacent gării auto şi 

str.Sanatoriului suma de 3000,9 mii lei, proiectul iniţial prevedea construcţia a două 

sensuri giratoriu cel adiacent gării auto, avînd configuraţia triunghiulară. Ca rezultat al 

consultărilor şi pentru sporirea siguranţei în trafic, se propune modificarea proiectului, 

care dă o altă soluţie tehnică, modificînd configuraţia sub formă de cerc, în conformitate 

cu normele securităţii rutiere. Costul de deviz este de cira 4,0 mln.lei. Avînd în vedere, că 

prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/1(16/1)-XXV din 10.03.2017 au fost 

alocate mijloace financiare destinate lucrărilor de reparaţie a intersecţiei str.Trecătoarea 

Salcîmilor cu pr.Republicii în mărime de 700,0 mii lei, şi au fost desfăşurate două licitaţii 

publice, la care nu a fost nici un participant, pentru valorificarea sumei, propunem de a fi 

redirecționată pentru construcţia unui sens giratoriu sub formă de cerc adiacent gării auto.  

Costul de deviz pentru efectuarea lucrărilor de construcţie a sensului giratoriu la 

intersecţia pr.Republicii, str.M.Viteazul, str.Dunării şi str.Doinelor constituie 4,0 mln.lei, 

respectiv pentru asigurarea suportului financiar propune următoarea soluţie:  

- 3000,9 mii lei, aprobate în buget pentru construcţia intersecţiilor cu sens giratoriu 

adiacent gării auto şi str.Sanatoriului; 

- 700,0 mii lei, alocate pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a intersecţiei 

str.Trecătoarea Salcîmilor cu pr.Republicii; 

- 300,0 mii lei, alocîndu-se suplimentar din soldul disponibili. 

Soldul de mijloace disponibil – 75260,00 lei. 
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