
Sinteza propunerilor  

la proiectul bugetului oraşului Cahul pentru anul 2017 

 

 Propuneri Mijloace 

financiare 

necesare 

Solicitanţi 

1. - Reparaţia drumului  

şos. Griviţei; 

- Construcţia  

terenului de tenis  

 Cebotari Iurie, 

locuitor al  

or. Cahul 

2. Iluminarea stradală,  

mcr. Lipovanca - str. Păcii,  

str. Doinelor, str. V. Lupu 

 Cîrlan Sergiu, 

locuitor al  

or. Cahul 

3. - Instalarea indicatoarelor de 

redirecţionare a transportului; 

- Reparaţia monumentului ,,Eroilor 

căzuţi la datorie’’ 

 Osadcenco Evghenii 

locuitor al 

 or. Cahul 

4. - Construcţia staţiilor auto, intersecţia 

str. Doinelor şi Păcii; 

- Deschiderea farmaciilor în 

microraioanele oraşului Cahul; 

- Reconstrucţia încăperilor şi blocului 

sanitar (adaptarea pentru copii de 

vîrstă preşcolară) din incinta 

gimnaziului-grădiniţă „S.Rahmaninov”  

 

 

 

 

 

 

 

120,0 mii lei 

Advahov Tina,  

consilier orăşenesc 

 

 

 

 

Ghenciu Vasile, directorul 

gimnaziului-grădiniţă 

„S.Rahmaninov” 

5. Micşorarea taxei pentru frizerii  Levcenco Elena,  

antreprenor 

6. - Instalarea sistemelor GPS 

 pe unităţile de transport ale serviciului 

salubrizare şi grupa gestionară; 

- Excluderea activităţilor sociale 

din planul de acţiuni culturale, cum ar fi 

Zile comemorative, mese de binefacere, 

cadouri.,  

Triplarea bugetului destinat acţiunilor 

în domeniul tineretului. 

 Vitalie Hotnogu 

Platforma Participare 

Regională Sud 

7. - Reparaţia podului 

 s. Cotihana; 

- Reparaţia drumului  

spre cimitir 

 Nicolae Căpraru, 

delegat al  

s. Cotihana 

8. Participarea la  

Campionatul European  

de Brazilian Jiu Jitsu 

600 euro Bîrlea Alexandru 

Preşedinte, AO Clubul 

Sportiv ,,Burlacu Brazilian 

Jiu-Jitsu’’ 

9 Activităţi sportive  

 

 

Procurarea inventarului sportiv (box 

şi lupte greco-romane); 

134,5 mii lei 

 

70,0 mii lei 

Ţînţîruc  Andrei, 

directorul Şcolii  

Sportive nr. 2 

10 Competiţii sportive 

la şah şi joc de dame 

10 950 lei Filin Nicolai, 

antrenor-profesor  



11. Cupa deschisă la Taekwon-do 

DINAMIC CAHUL 

16 625 Dunas Nicolae, preşedintele 

Clubului Sportiv de 

Taekwon-do  

12. Program de granturi mici , Fondul 

pentru Tineri Cahul 

25,0 mii lei Ivancioglo Victoria 

AO „Perspectiva” 

13. Reparaţia sistemului de încălzire 
(schimbarea ţevelor din subsol), gr.nr.4 

 Păduraru Victoria,  

directorul grădiniţei de 

copii nr.4  

 

14. 1.Stabilirea taxei pentru salubrizare: 

- pentru persoanele cu venituri mici în 

mărime de 5lei lunar; 

- pentru persoanele cu venituri medii în 

mărime de 8 lei lunar; 

- pentru persoanele cu venituri mari în 

mărime de 15 lei lunar; 

2.Amenajarea teritoriului cu terenuri 

sportive. 

 Budan Maxim, 

locuitor al or. Cahul 

15. Ajutor material pentru tratament 

medical 

10,0 mii lei Stefoglo Lidia, locuitor al 

oraşului Cahul 

16. Schimbarea geamurilor în sala de 

festivităţi a şcolii primare „A.Donici” 

55,0 mii le Parvana Galina, directorul 

şcolii primare „A.Donici” 

17. Construcţia reţelei de apeduct 
str.Cîmpiilor şi str.Trandafirilor, 

sect.Focşa 

200,0 mii lei Scripcenco Mariana, 

locuitor al sectorului Focşa 

18. Actualizarea tarifelor pentru deservirea 

şi întreţinerea fondului locativ 

 Arnaut Iurie, directorul îM 

GCL Cahul 

19. Micşorarea taxelor pentru prestarea 

serviciilor de transport 

 Talasimov Nicoale, 

SA”PAT 8” 

Carp Sergiu,  

SRL „Eutrans-Sud” 

 

Secretarul-interimar al Consiliului  

orăşenesc şi al  oraşului Cahul                                                                     Larisa NISTIRENCO 


