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DECIZTE
mun. Cahul

Nr. 01/08-IV din 24 ianuarie 2019

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

in conformitate cu art.43 alin. (1) lit. b), arL.46 alin. (1) din Legea privind
administralia publicd locald nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.6 alin. (1), art. 26
aIin. (2) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale,
art. 61 alin. (1) din Legea finanlelor publice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.
181 din 25.07.2014 qi avizului Comisiei consultative economie, reforme, buget,
finanle qi relalii transfrontaliere, avdnd in vedere solicitdrile parvenite de la
autoritdlile publice locale de nivelul I qi de la executorii de buget privind
necesitdlile de efectuare a unor cheltuieli neprevdzute in bugetul raional pe anul
2019, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
1. Se aprobd rectificarea pd4ii de cheltuieli a bugetului raional spre majorare din

contul mijloacelor bugetare ale soldului disponibil din 01.01 .2019, in sumd de
593410 mii lei, cu repartizarea surselor financiare, dup6 cumurmeazd,;

1.1. Instituliilor de inv6!5mdnt primar qi secundar general din raion in scopul
finanldrii suplimentare pentru reparalii, procurarea maqinilor, utilajelor qi
echipamentului intru buna funcfionare qi asigurarea condiliilor de educafie, in
sumd totald de 2194,0 mii lei, inclusiv:

- 200,0 mii lei Gimnaziului ,,Mihai Eminescu", s.Crihana Veche, pentru
ftnalizarea lucrdrilor de reparalie a sistemei de incdlzire qi a centralei
termice:

- 200,0 mii lei Liceului Teoretic ,,Academician Ion Bostan", s.Brinza, pentru
procurarea proiectorului la planetariu, amplasat in incinta instituliei in
colaborare cu Universitatea Tehnici din Moldova;

- 200,0 mii lei Gimnaziului ,,Nichita Stdnescu", s.Paqcani, pentru
termo izol area c lddiri i gimna ziului;

- 35,0 mii lei Gimnaziului "Ion Neculce", s.Baurci-Moldoveni, pentru
procurarea tehnicii informalionale ;

- 84,0 mii lei Gimnaziului "Dimitrie Cantemir", s.Tartaul de Salcie, pentru
achitarea datoriei la lucrdrile de reparalie aclddirii gimnaziului;

- 200,0 mii lei Gimnaziului "Ion Creangd", s.Borceag, contribufie la proiectul
,,,Termoizolarea faladelor qi schimbarea timpldriei la gimnaziu" finanlat din
Fondul pentru Eficienli Energeticd;

- 200,0 mii lei Gimnaziului-grddinilS "Ioan vodd", s. Bucuria, pentru,lucrdri
de schimbare a ferestrelor:

t



- 105,0 mii lei Gimnaziului "Mircea cel Bdtr6n,, s.Moscovei, pentru
frnalizar ea lu crdri I or de rep ar alii a ve c eul ui ;- 100,0 mii lei Gimnaziului "vladimir Corolenco,', s.Moscovei, pentru
r epara[ia relelelor electrice interioare ;- 180,0 mii lei Gimnaziului "Lesea ukrainka", s.Lucegti, pentru lucrdri de
schimbare a ferestrelor qi uqilor;

- 150,0 mii lei $colii primare-grddinild "Grigore Vieru", s. Frumugica, pentru
lucrdri de reparalie a sistemei de apeduct, canalizare qi a gardului;

- 150,0 mii lei Gimnaziului "Nicolae Botgros", s.Badicul Moldovenesc,
pentru lucrdri de reparafie a blocurilor sanitare;
100,0 mii lei Gimnaziului-grddinild "Mihai Lomonosov,', s.Lebedenco,
pentru schimbarea ferestrelor blocului de studii;

- 290,0 mii lei Liceului Teoretic ,,Mihail Sadoveanu',, s. Giurguleqti, pentru
schimbarea ferestrelor blocului central de studii.

1.2. Aparatului Preqedintelui raionului cahul in sumi total[ de
inclusiv:

125,0 mii lei,

- 50,0 mii lei pentru lucrdri de pavare a trotuarului de pe teritoriul OMF din
s.Manta;

- 75,0 mii lei pentru procurarea instalaliilor GPS, plug de zdpadd,demontabil,
sistem girofar, boxd (acoperiq) portbagaj demontabil pentru dotarea
autospecialei de intervenlie 8x8 gi autocamionetei 4x4 din cadrul Directiei
Situalii Excepfionale Cahul

1.3. Pentru transferuri acordate cu destinalie specialS intre bugetele locale de
nivelul II qi bugetele locale de nivelul I in .ud-l unei unitdl-i administrativ-
teritoriale in sumd totald,de 3615,0 mii lei, din care:
- 25,0 mii lei Primdriei s.Doina, pentru procurarea maqinilor, utilajelor qi

inventarului gospoddresc la Grddinila de copii din s.Rum eanlev;
- 235,0 mii lei Primdriei c.Larga Noud, din care 35,0 mii lei pentru

procurarea echipamentului de sonorizare Ia Casa de Culturd din locdilate qi
200,0 mii lei pentru reparaliaunui pod din localitate;

- 160,0 mii lei Primdriei c. Gdvdnoasa, pentru procurarea unui tractor cu
remorcd necesar efectudrii salubrizdrii in localitdlile din comund;

- 230,0 mii lei Primdriei c.Pelinei, din care 100,0 mii lei pentru procurarea
maginilor qi utilajelor qi 130,0 mii lei pentru achitareadatoiiei la lucrdrile de
reparafie a Casei de Culturd;

- 150,0 mii lei Primdriei c.Zirneqti. pentru procurarea mobilierului la Cresa-
grddinifd "Andrie$" din s.Zimegti;

- 200,0 mii lei Primdriei s.Slobozia Mare, din care 100,0 mii lei pentru lucrdri
de reparalie a trotuarului pe str. Ulifa Mare din localitate qi 100,0 mii lei
pentru procurarea instrumentelor muzicasle;

- 200'0 mii lei Primdriei s.Vdleni, pentru procurarea echipamentelor in cadrul
proiectului "Managementul eficient al deqeurilor din localitatea Vdleni,,;- 230'0 mii lei Primdriei s.Colibaqi, din care 710,0 mii lei pentru amenajarea
terenului de joacd la Grddinila de copii nr.l "Grigore vieru,'qi 120,d mii
contribufie la implementarea proiectului "Iluminarea stradald a satului
Coliba;i" estimat in sum6 de 1246.0 mii lei:



)

3.

- 300,0 mii lei Prim6riei mun. Cahul, pentru reparulia sistemei de iluminat
stradal din s.Cotihana;

- 85,0 mii lei Primdriei s. Tartaul de Salcie, pentru rcpara\ia sistemei de

iluminat stradal din localitate;
- 200,0 mii lei Primdriei s.Roqu, pentru lucrdri de reparalie a blocurilor

sanitare la grddinila de copii ,,Albinu!a";
- 300,0 mii lei Primdriei s.Alexandru loan Cuza, pentru lucrdri de reparalie a

acoperiqului la Grddinila de copii nr.1 din localitate;
- 150,0 mii lei Primdriei s.Huluboia, pentru gazifrcarea satului;
- 165,0 mii lei Primiriei s.Baurci-Moldoveni, pentru reconstructia cazangeriei

la creqa-grddinilS de copii din localitate;
- 235,0 mii lei Primdriei c.Burlacu, din care 35,0 mii lei pentru schimbarea

ferestrelor Ia muzeul din localitate, 50,0 mii lei pentru procurarea maqinilor,
utilajelor qi echipamentelor necesare procesului educalional gi 150,0 mii lei
pentru reparalia sistemei de incdlzire la Creqa-grpidinild "Struguraq";

- 150,0 mii lei Primdriei c.Tdtdreqti pentru reparalia sistemei de iluminat
stradal din localitate;

- 200,0 mii lei Primdriei s.Iujnoe, pentru procurarea matefialelor (pietriqului)
pentru reparalia drumurilor locale din intravilanul satului;

- 200,0 mii lei Primdriei s.Andruqul de Jos, pentru procurarea unui covor
artificial la terenul de minifotbal;

- 200,0 mii lei Prmdriei c.Chioselia Mare, pentru reparalia sistemei de

iluminat stradal din localitate.
Se alocd mijloace financiare din fondul de rezewd al Consiliului Raional Cahul
in sumd de 130,0 mii lei, din care
- 100,0 mii lei Primiriei c.Zimeqti, pentru acoperirea cheltuelilor efectuate in

legdturb cu depistarea pestei porcine africane in comunitate;
- 30,0 mii lei ajutor material doamnei Nina Strajevschi, in scopul acoperirii

cheltuielilor pentru tratamentul medical costi sitor.
Beneficiarii de alocalii sunt responsabili de utilizarea mijloacelor conform
destinafiei, respectarea prevederilor cadrului legal, asigurarea unui management
financiar adecvat qi prezentarea raportului financiar.
Direclia generalS finanle (dl Constantin Hodenco) va efectua modificiri in
bugetul raional conform prezentei decizii cu inregistrarea ?n SIMF ca indicatori
pr eciza[i pentru arnl 20 19 .

Controlul indeplinirii prezentei decizii va fi exercitat de cdtre dl Ion Groza,
preqedintele raionului Cahul, qi de Comisia consultativb economie, reforme,
buget, finanfe qi relalii transfrontaliere (preqedinte dl $tefan Bratu).

Presedintele sedit,

Consiliului Raio Valeriu VALACHI

Secretaru
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ffi9Consiliului Raio Cornelia PREPELITA

CRC.1-2013
Прямоугольник

CRC.1-2013
Прямоугольник


