
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 02 iunie 2017                                                                     nr.5/2(19/2)-XXV 

  

Cu privire la utilizarea fondului de rezervă.  

 

În temeiul art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1), alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 

din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd în vedere Regulamentul fondului de 

rezervă a oraşului Cahul, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 

27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a doua 

lectură”, în baza Legii R.Moldova nr.271 din 09.11.1994 „Cu privire la protecţia civilă”, 

Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.1340 din 04.11.2001 „Cu privire la Comisia pentru situaţii 

excepţionale a Republicii Moldova”, ţinînd cont de situaţia excepţională creată în municipiul 

Cahul, inclusiv şi satul Cotihana pe 20-21.04.2017, luînd în consideraţie avizul comisiei 

consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul 

 

D E C I D E : 

 

1. Se alocă din fondul de rezervă al municipiului Cahul suma de 390500,00 lei: 

1) pentru acoperirea cheltuielilor suportate în procesul de lichidare a consecinţelor 

situaţiei excepţionale din 20-21 aprilie 2017: 

- restituirea cheltuielilor suportate la consumul de combustibil – suma de  43500,00 lei; 

- restituirea cheltuielilor suportate la consumul de materiale şi utilaje – suma de  

27000,00 lei; 

- procurarea materialului săditor, ce necesită a fi plantaţi în înlocuirea copacilor doborîți 

în rezultatul ninsorilor abundente însoţite de rafale de vînt puternic, – suma de 50000,00 lei; 

2) pentru implementarea Sistemului Integrat de Management Administrativ (SIMA) – 

suma de 93000,00 lei; 

3) pentru proiectarea lucrărilor de reparaţie a bazinului mare de înot al Şcolii sportive nr.1 

– suma de 177000,00 lei. 

2. Specialistul Primăriei municipiului Cahul în domeniul economic, dna Culeva Natalia, 

va efectua redistribuirea alocaţiilor bugetare în corespunderea cu p.1 al prezentei decizii. 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii şi organizarea procedurilor de achiziţii se 

desemnează primarul municipiului Cahul, dl Dandiş Nicolae. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei 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). 

 

 
Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Alexandr JELIUC 

 

Contrasemnează:  

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



