
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

MD-3909, mun.Cahul, Piala Independenfei, 2
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PECTIYEJII4KA MOXNOBA
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MD-3 909, uyn.Kaxyn, ll-fl Ita I'IHgeneuAesqefi , 2
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Proces-verbal nr.06
din 106 decembrie 20L8

al qedinfei extraordinare
a Consiliului Raional Cahul

Total membri ai Consiliului - 35;
Din ei prezenli - 33; absenli - 2; motiv at - 2; nemotivat - 0 (lista se anexeazb);

Invitali: 57 (lista se anexeazd).

Pregedinte al qedinfei: Ion GHELETCHI, consilier raional

AU VOTAT:
Pro - 32, contra - 0, s-au ablinut - 1.

Consilierul care va semna deciziile consiliului in cazul in care preqedintele

gedinfei se va afla in imposibilitatea de a le semna: Sergiu CORNEA, consilier
raional

AU VOTAT:
Pro - 33, contra- 0, s-au ablinut - 0.

Ordinea de ziz

1. Cu privire la aprobarca misurilor in vederea implementdrii Proiectului de

construclie a locuinlelor pentru pdturile socialmente vulnerabile II.
Raoortor: Sergiu Drangoi, vicepreSedintele raionului Cahul

Corsoortor: Stefun Bratu, preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Si relalii transfrontaliere
2. Privtnd modificarea Deciziei nr. 03112-lV din 28.06.2018 "Cu privire la

contractarea managerului local de proiect seiectat in cadrul

Memorandumului de inlelegere la implementarea mdsurilor de modernizare

a serviciilor publice locale in sectorul de aprovizionare cu ap6 qi canalizare

in raionul Cahul".
Ruportor: Sergiu Drangoi, vicepreSedintele raionului Cahul

Coraportor: Stefun Bratu, preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Si relalii transfrontaliere
3. Privind modifiaarea Regulamentului cu privire la funclionarea Instituliei

Publice "Azilul raional pentru personae in virstd Ei persoane cu dizabilitdt(,
aprobat prin Decizianr.}4ll6-IV din 18 mai 2017.

Rao orto r : Vlad imir C almtc, vic epr e S edintel e raionului C ahul



-

8.

pre;edintele Comisiei consultative

proUti*" sociale (invdtrdmint, tineret, sport, culturd, sdndtate, asistenld

s o c i al d, pr ot eclia dr epturil or c opilului, utilizar ea forl ei de munc d)

Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2019 (in prima

pr eS edintel e r aionului C ahul
preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Ei relalii transfrontaliere
5. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2019 (in lectura

a doua).
Ruportor: Ion Grozu, preSedintele raionului Cahul
Coranortor: Stefan Brutu, preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Si' relatrii transfrontaliere
6. Cu privire la aprobarea Programului privind reparlizarea mijloacelor

fondului rutier pe anul 2019.
Rup ortor : S ergiu Drungoi o' vic epr eS edintel e raionului C ahul

Coranortor: Stefan Bratu. preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Si relalii transfrontaliere
Cu privire la desemnarea candidaturilor in Consiliul electoral al

circumscripliei uninomin ale nr.43 Cahul.

Rsportor: Ion Groza, preSedintele raionului Cahul

Co,ruportor: Wsdimir Lisenco, preSedintele Comisiei consultative

administralie publicd, resp'ectarea drepturilor qi libertd\ilor omului, relalii
interetnice
Cu privire la acordarea indemnizaliei unice.
Raportor: fon Groza, preSedintele raionului Cahul

preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Si relalii transfrontaliere
9. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Rsportor: fon Groza, pregedintele raionului Cahul

Coraportor: Stefun Brutu; preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, fi.nanle Si relalii transfrontaliere
10.Cu privire la acceptarea transmiterii in comodat a unor bunuri imobile,

proprietate a unitililor administrativ-teritoriale de nivelul intii.
Ruoortor: Sergiu Drungoi, vicepreSedintele raionului Cahul

Coraportor: Stefun Bratu, preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Si relalii transfrontaliere
11.Cu privire la transmiterea in comodat a unor bunuri imobile institutiilor

medico-sanitare publice din raionul Cahul.

Rap ortor : S ergiu Dr angoi,, vi c epr eS edint el e r qionului C ahul

Coraoortor: Stefun Bratu, preSedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle Si relalii transfrontaliere
l2.Cu privire la desfrqurarea activitefllor de trecere in evidenya mtlitatd" a

cetdlenilor cu anul naEterii 2003 qi a cetSlenilor locuitori ai raionului Cahul

de virstd mai mare care anterior nu au fost luali la evidenla militard.

Rap ortor : W adimir C ulmtc o vic epreS edint ele raionului C ahul

lectur6).
Raportor: Ion Qrozu,



Coraportor: Wadimir Ltsenco, preSedintele Comisiei consultative

od*inistra{ie publicd, respectarea drepturilor Si libertd|ilor omului, relafii
interetnice

Pentru ordinea de zi
AU VOTAT:
Pro - 33, contra - 0, s-au ablinut - 0.

1. S-A EXAMINAT:
'oCu privire la aprobarea misurilor in vederea implementirii Proiectului de

construcfie a locuin{elor pentru plturile socialmente vulnerabile II".
Raportor: Sergiu Drangoio vicepreqedintele raionului Cahul

Coiaportor: Stefan Bratu, pregedintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle qi relalii transfrontaliere

AU LUAT CUVINTUL:
Sersiu Drangoi, vicepreqedintele raionului Cahul:
A.o-.rtricat cd Unitatea de implementare a Proiectului de construcfie a locuinlelor

pentru pdturile socialmente-vulnerabile II a propus de suplinit suma creditului de

480 mii euro cu incd 100 mii euro pentru anul 2018. Acest imprumut este oferit de

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) pe un termen de 20 ani cu o

perioadad de gralie de 5 ani.
Sergiu Rentao consilier raional:
A intrebat de ce nu se propune spre adoptare Regumanetul cu privire la modul de

examinare a cererilor qi procedura de repartizare a locuinlelor sociale.

Sersiu Drangoi, vicepregedintele raionului Cahul:

A menfionat cd odatd cu inceperea lucrdrilor de reconstruclie va fi propus spre

adoptare gi Regulamentul respectiv.

S-A DECIS:
(Decizia nr.06/01 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 32, corrtra -0, s-au ablinut -1.

2, S-A EXAMINAT:
ooPrivind modificarea Deciziei nr.03/L2-IV din 28.06.2018 'oCu privire la
contractarea manag^erului local de proiect selectat in cadrul
Memorandumului de in{elegere la implementarea misurilor de modernizare
a serviciilor publice locale in sectorul de aprovizionare cu api qi canalizare in
raionul Cahuloo.
Raportor: Sergiu Drangoio vicepregedintele raionului Cahul

Coraportorr Stefan Brutu, pre$edintele Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle gi relalii transfrontaliere

AU LUAT CUVINTUL:
Sergiu Drangoi, vicepreqedintele raionului Cahul:



A adus la cunoqtinla cd conform Contractului de restituire a cheltuielilor nr.l
privind contribulia financiard la contractarea managerului de proiect incheiat intre

primdria mun.Cahul qi Consiliul Raional Cahul, primarul contracteazd managerul

de proiect in perioada de 01.03.18-31.12.18. Astfel este necesar de modificat

sintagma "Aparatului PreEedintelui raionului Cahul", prin sintagma "Primdriei
municipiului Cahul prin transferuri curente acordate cu destinalie speciald intre

bugetele locale de nivelul II qi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unit6li

administrativ-teritoriale" .

Stefan Bratu, consilier raional:
A propus ca comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Raional Cahul qi din

cadrul Consiliului municipal Cahul s5 se intruneascd in qedin![ comund cu

Consiliul de Administrare a SA "Apb CarraI" Cahul qi sd decida referitor la
modalitatea de evidenld a bunurilor qi calcularea acestora in cote p6r!i.

Sereiu Renfa, consilier raional:
A t"*tionat intreprinderea SA "Apd Canal" Cahul are credite nerambursate qi a

intrebat dacd Consiliul Raional Cahul a prevdzut un suport financiar pentru

achitar ea ace stui credit.
Ion Groza, preqedintele raionului Cahul:

A infor-at cd in cadrul vizitei de lucru a Guvernului in raionul Cahul, Prim-

ministrul RM, Pavel FILIP a promis cd creditul intreprinderii SA "Apd Canal" va

fi achitat de cdtre Ministerul Finanlelor.

S.A DECIS:
(Decizianr.06l02 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 32, contra - 0, s-au ablinut - 1.

3. S-A EXAMINAT:
',Privind modificarea Regulamentului cu privire la func{ionarea Institu{iei
Publice ooAzilul raional pentru personae in virsti qi persoane cu dizabiliti{i"'
aprobat prin Decizia nr.04ll6'lV din 18 mai 2017".
Raportor: Vladimir Calmic, vicepregedintele raionului Cahul

Coranortor: Tatiana Seredenco, pregedintele Comisiei consultative probleme

r"ri.|. (inv5!6mint, tineret, sport, culturd, sdndtate, asisten{d sociald, protec{ia

drepturilor copilului, utilizarea fo4ei de muncd)

AU LUAT CUVTNTUL:
Vladimir Calmic, vicepreqedintele raionului Cahul:

linind cont de faptul cd in perioadd rece a anului sunt inregistrate tot mai multe

solicitiri pentru cazare Ia Azil, a propus de majorat numdrul de paturi in azil de la

45la 55, inclusiv 20Yo contra platd.

Sergiu Renta, consilier raional:
A intrebat care este costul pentru cazareaunui beneficiar.

Tatiana Fulea" consilier raional:
A intrebat cine hotdrdqte care din beneficiari sd plSteascd qi cit s5 pldteascd

Vladimir Calmic, vicepreqedintele raionului Cahul:



A informat s6 suma este de 5000 lei pentru un beneficiar. Hotdririle vor fi luate in

cadrul comisiilor de lucru create in acest sens.

S.A DECIS:
(Decizia nr.06/03 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 26, contra - 0, s-au ab\inut - 7 .

4. S-A EXAMINAT:
,'Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2019 (in prima
lecturi)".
Raportor: Ion Groza, pregedintele raionului Cahul

Coraportor: Stefan Bratu,pregedintele Comisiei consultative economie, reforme,

buget, finanle gi relalii transfrontaliere

AU LUAT CUViNTUL:
Ion Groza, pregedintele raionului Cahul:

A it fot* at cd proiectul bugetului raionului Cahul a fost supus dezbaterilor in

cadrul audierilor publice, a fost publicat pe pagina web a Consiliului Raional Cahul

Ei respectiv discutat la comisiile consultative de specialitate din cadrul Consiliului

Raional Cahul.
Astfel, se propune ia vot aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2019 in

prima lecturd in sumd de 261, 560,4 mii lei, ftrd deficit sau excedent bugetar.

S-A DECIS:
(Decizianr.06104 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 33, contra - 0, s-au ablinut - 0.

5. S-A EXAMII\AT:
'oCu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2019 (in lectura

a doua)".
Raportor: lon Groza, preqedintele raionului Cahul

Coraportor: Stefan Bratu,preqedintele Comisiei consultative economie, reforme,

buget, finanle qi relalii transfrontaliere

AU LUAT CUVINTUL:
Tatiana Fulea, consilier raional:
A ?ntrebat care vor fi prioritdlie de finanlare in anul 2019.

Ion Groza, preqedintele raionului Cahul:
A comunrcat cd,proiectul bugetului este unul axatmai mult pe domeniul social, la

fel vor fi acoperite cheltuieli Ei in domeniul educafiei, culturii, sportului q.a.

Sergiu Rentao consilier raional:
a itrtr.but dacd in proiectul de buget au fost incluse recomanddrile inaintate de

Consiliul Raional pentru Participare.

Constantin Hodenco, gef Direcfia generald finanle:



A inform at cd o parte din propuneri au fost acceptate Ei vor fi introduse in

programe, iar o parte nu se regdsesc in cadrul legal. in acest sens, Consiliul Raional

pentru Participare va primi un rdspuns cu algumentele de rigoare.

Tatiana Fulea. consilier raional:
A intrebat care este bugetul raionului Cahul qi ce activiteli sportive au fost incluse

in bugetul anuiui 2019.
Ion Groza. pre$edintele raionului Cahul:
A comunicat cd bugetul raionului este de aproximativ 600 mln. lei din care fac

parte inclusiv bugetele autoritSlilor publice de nivelul I. La fel, a informat cd

pentru activitAfile sporlive au fost alocate 1 mln. lei Ei la fel a comunical cd

ior*ur.u bugetului se efectue azdinbaza formulei stabilite de Ministerul finanlelor.

S.A DECTS:
(Decizianr.06/05 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 29, conlra * 0, s-au ablinut- 4.

6. S.A EXAMINAT:
',Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor

fondului rutier pe anul 2019",
Raportor: Sergiu Drangoio vicepregedinteie raionului Cahul

Co.uporto* St.fun Brutu, preqedintele Comisiei consuitative economie,

reforme, buget, finan{e qi rela{ii transfrontaliere

AU LUAT CUVINTUL:
Sersiu Dransoi, vicepregedintele raionului Cahul:

A p-p"r d. 
"probat 

programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe

anul i019. Jinind cont de necesitdlile raionului Cahul, se preconizeaz\. continuarea

lucrdrilor de imbun[t6{ire a drumurilor publice locale de interes raional 9i

intrelinerea period tcd a acestora.

Sergiu Renta, consilier raional:
A p-"p"r .u drn-rrile de acces planificate sd fie reparate in anul 2019 sb fie

aprobate prin decizia Consiliului Raional Cahul.

Stefan Bratu, consilier raional:
A .o-r6icat cd la qedinla Comisiei de specialitate probleme economie, reforme,

buget qi relalii transfrontaliere s-a propus de addugat punctul 2.1 la proiectul

deciziei, cu urmdtorul confinut "Cheltuielile necesare pentru intrelinerea

drumurilor locale de interes raional vor fi efectuate doar dupa prezentatea

devizului de cheltuieli".

Pentru amendamentul propus de consilierul raional $refan BRATU
AU VOTAT:
Pro - 33, contra -0, s-au ablinut -0.

S-A DECIS:
(Decizianr.06106 - IV se anexeazd)

il



AU VOTAT:
Pro - 33, contra -0, s-au ablinut -0.

7. S-A EXAMINAT:
,,Cu privire la desemnarea candidaturilor in Consiliul electoral al

circumscrip{iei uninominale nr.43 Cahulo'.
Raportor: Ion Groza, preqedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lisenco. pregedintele Comisiei consultative administra{ie

public6, respectarea drepturilor qi libertalilor omului, relalii interetnice

S-A DECIS:
(Decrzianr.06l07 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro -33, contra -0, s-au ablinut -0.

8. S.A BXAMINAT:
"Cu privire la acordarea indemniza[iei uniceo'.

Raportor: Ion Groza, preqedintele raionului Cahul

Co.uporio.r St.fun Brutu, pregedintele Comisiei consuitative economie,

reforme, buget, finanle gi rela{ii transfrontaliere

S.A DECIS:
(Decizianr.06/08 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 33, contra - 0, s-au ablinut - 0.

AU LUAT CUVINTUL:
Vasili Mihailovo consilier raional:
A ro1nrnicat cdin Federalia Rusd se va desfb;ura un festival al famiiiilor sportive

Ia care va participa o familie din mun.Cahul. Cheltuielile de transport, cazare qi

alimentare se fac din contul participanlilor qi a propus de susjinut financiar aceastd

familie.
Ion Gheletchi, preqedintele qedinfei, consilier raional:

A p-p"r d. inaintat un demers in adresa Consiliului Raional Cahul si de examinat

aceastd propunele la urmdtoarea Eedinla a Consiliului Raional.

Consilierul Vasile SCUTELNIC a pirisit sala de qedinfe. in sali au rimas 32

de consilieri.

9. S.A BXAMINAT:
"Cu privire la transmiterea unor bunuri".
Raportor: Ion Groza, pregedintele raionului Cahul

Co.upo.to.t St.fun Brut,r, preqedinteie Comisiei consultative economie,

reforme, buget, finanle qi reialii transfrontaliere

S-A DECIS:
(Decizianr.06109 - IV se anexeazd)



AU VOTAT:
Pro - 31, contra - 0, s-au ablinut - 1.

1O.S.A EXAMINAT:
"Cu privire la acceptarea transmiterii in comodat a unor bunuri imobile;
proprietate a uniti{ilor administrativ-teritoriale de nivelul intiio'.
Raportor: Sergiu Drangoi, vicepregedintele raionului Cahul
Coraportor: Stefan Bratu, pregedintele Comisiei consultative economie,
reforme, buget, finanle qi relalii transfrontaliere

S.A DECIS:
(Dectzia nr.06/10 - ry se anexeazd)
AU VOTAT:
Pro - 32, contra - 0, s-au ablinut - 0.

11. S.A EXAMINAT:
"Cu privire la transmiterea in comodat a unor bunuri imobile institu{iilor
medico-sanitare publice din raionul Cahul''.
Raportor: Sergiu Drangoi, vicepregedintele raionului Cahul
Coraportor: Stefan Bratu, preqedintele Comisiei consultative economie,
reforme, buget, finanle qi relalii transfrontaliere

S.A DECIS:
(Decizianr.06/1 1 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 32, conffa- 0, s-au ablinut - 0.

12. S.A EXAMINAT:
"Cu privire la desfiqurarea activiti{ilor de trecere in eviden{a militaril a

ceti{enilor cu anul naqterii 2003 qi a ceti{enilor locuitori ai raionului Cahul de

virsti mai mare care anterior nu au fost lua(i la eviden{a militari''.
Raportor: Vladimir Calmic, vicepreqedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lisenco, pregedintele Comisiei consultative administra{ie
public6, respectarea drepturilor gi libertdlilor omului, relalii interetnice

S-A DECIS:
(Decizia nr.06112 - IV se anexeazd)

AU VOTAT:
Pro - 32, conlra - 0, s-au ablinut - 0.

Prgedintele
inchisS.

Sedintei a constatat cd ordine a de zi a fost epuizatd qi a declarat qedinla

Pregedintele ged

Consiliului Raio Ion GHELETCHI

Cornelia PREPELITA
Secretarul

rP-I

Consiliului Raional


