N O T Ă INFORMATIVĂ
cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional
adoptate în semestrul II al anului 2019
În semestrul II al anului 2019, Consiliul Raional Cahul şi-a desfăşurat
activitatea în 6 şedinţe plenare, dintre care două şedinţe ordinare, o ședință de
constituire și alte 3 ședințe extraordinare.
În cadrul acestor şedinţe au fost examinate și adoptate în total 48 decizii.
Domeniile pentru care au fost adoptate deciziile sunt următoarele:
• economico-financiar - 25
• management organizaţional - 21;
• social - 2;
• alte – 1.
O atenţie prioritară în această perioadă s-a acordat deciziilor ce vizează
domeniul economico-financiar, social și administrativ. Obiectivul principal la
adoptarea și executarea acestor decizii a fost atingerea indicatorilor prevăzuți în
programele sectoriale de dezvoltare adoptate anterior de Consiliul Raional Cahul,
precum și realizarea și implementarea mai multor proiecte de dezvoltare teritorială și
de îmbunătățire a nivelului de trai a populației raionului Cahul.
Executarea tuturor deciziilor a fost efectuată în strânsă colaborare cu
subdiviziunile subordonate Consiliului Raional Cahul și autoritățile publice locale de
nivelul I. Monitorizarea executării deciziilor adoptate s-a efectuat în cadrul ședințelor
operative săptămânale, au fost organizate întruniri și grupuri de lucru unde s-au
abordat problemele ce țin de procesul de administrare a treburilor publice din raion.
Ca urmare a tuturor acestor activități și acțiuni întreprinse, majoritatea
deciziilor adoptate au fost executate, cele mai importante dintre ele fiind descrise în
cele ce urmează.
La data de 21 august 2019 a fost aprobată Decizia nr. 04/14-IV „Cu privire la
aprobarea Înțelegerii de Cooperare între municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
din România și Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova”, înțelegere a cărui
obiectiv principal este promovarea schimburilor de experiență și realizarea unor
proiecte de dezvoltare economică și socială, benefice locuitorilor ambelor localități.
Semnarea înțelegerii de cooperare a avut loc la data de 6 decembrie 2019, prin care se
propune favorizarea participării operatorilor economici din cele două localități la
târguri, expoziții, workshop-uri, favorizarea schimburilor comerciale, realizarea și
punerea în practică de proiecte și contracte între agenții economici din cele două
localități. În cadrul Înțelegerii de Cooperare, părțile dezvoltă noi relații în sectorul
activităților de mediu, socio-economic, sportiv și sanitar, favorizează schimbul
reciproc școlar și cultural.
Decizia nr. 05/01-IV din 3 octombrie 2019 „Cu privire la acceptarea
primirii în comodat a unor bunuri imobile” a fost aprobată ca urmare a depunerii
propunerii de proiect în cadrul concursului de proiecte desfășurat prin programul de
cooperare transfrontalieră România – Republica Moldova 2014 – 2020, Proiectul
”EthnicCult – promovarea culturii etnografice și tradițiilor din România și Republica

Moldova”, în cadrul căruia Consiliul Raional Cahul are calitate de partener. Proiectul
respectiv are drept obiectiv promovarea tezaurului cultural la nivel bilateral între
România și Republica Moldova prin valorificarea comună a tradițiilor, prin
dezvoltarea a 7 obiective de interes cultural, pentru creșterea numărului de turiști în
zonă, cu un buget total de 1 644 910 euro. Consiliul raional Cahul, în calitatea sa de
partener al proiectului, va dispune de un buget de 585 340 euro, din care 526 806 euro
grant UE și 58 534 euro contribuție proprie.
Principalele activități care urmează a fi implementate în cadrul proiectului în
raionul Cahul sunt:
Realizarea unui atelier de olărit în Tabăra ”Romantica” din s. Moscovei;
Achiziție scenă mobilă;
Organizarea unui Târg Transfrontalier al Meșteșugarilor în Cahul;
Organizarea unui Festival Cultural la Colibași și Simpozion Cultural la Cahul;
Organizarea unui curs de formare profesională pentru etnografi, oameni de
cultură, funcționari din instituții publice cu responsabilități in promovarea
culturii locale;
Organizarea unui circuit turistic de promovare RO – MD;
Dezvoltarea unei rețele a instituțiilor culturale care va cuprinde muzee,
gospodării tradiționale, ateliere și tabere de creație.
Totodată, în 3 localități: Văleni, Pelinei și Colibași vor fi implementate
numeroase investiții de infrastructură.
Așadar, întru executarea acestei decizii, Consiliul Raional Cahul a primit în
comodat bunurile imobile din s. Văleni, Pelinei și Colibași pe o perioadă de 13 ani.
Ulterior, a urmat finalizarea procedurii cadastrale – semnarea contractelor de comodat
și înregistrarea acestora la Oficiul Cadastral. Prin urmare, s-a desfășurat procedura de
achiziție publică a serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate și a
documentației de proiect pentru aceste obiective de infrastructură prevăzute de
proiectul nominalizat și au fost depuse actele în cadrul etapei II de evaluare a
proiectului.
La constituirea actualului Consiliu Raional Cahul de legislatura a V-a, au fost
respectate prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor
locale şi raionale‚ aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.457-XV din 14
noiembrie 2003 și prevederile Legii cu privire la statutul реrsоаnеlоr cu funcții de
demnitate рubliсă nr.199 din 16.07.2010.
Astfel, la data de 18 noiembrie 2019 a avut loc ședința de constituire a
Consiliului Raional Cahul, unde prin Decizia nr. 01/01-V „Cu privire la aducerea
la cunoștință a Hotărîrii instanței de judecată privind atribuirea mandatelor de
consilier în Consiliul Raional Cahul”, a fost dat startul unei noi perioade de
activitate a autorității publice reprezentative și deliberative.
Prin Decizia nr. 01/02-V din 18.11.2019 ”Cu privire la inițierea constituirii
fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor în cadrul Consiliului Raional Cahul”, în
temeiul declarațiilor reprezentanților partidelor politice și blocurilor electorale care au
obținut mandatele de consilier raional au fost constituite 3 fracțiuni: Fracțiunea
„ACUM Platforma DA și PAS” – 13 membri, Fracțiunea Partidului Socialiștilor din

Republica Moldova – 10 membri și Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova – 10
membri.
De asemenea, Decizia nr. 01/03-V din 18.11.2019 „Cu privire la inițierea
constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”
prevede constituirea a 5 comisii consultative de specialitate pentru principalele
domenii de activitate, iar prin Decizia nr. 02/01-V din 29.11.2019 „Cu privire la
componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului
Raional Cahul”, fracțiunile au înaintat câte 7 membri în comisiile respective ținând
cont de ponderea acestora în cadrul consiliului, pregătirea profesională a consilierilor
și domeniile de activitate ale comisiilor. De menționat, că Comisiile de specialitate
formate au demonstrat deja că activează în mod eficient.
În aceeași ședință din 29 noiembrie 2019 a fost ales președintele și
vicepreședinții raionului, astfel încheiindu-se etapa de formare a noului Consiliu
rational.
Spre finalul anului 2019, a fost adoptată Decizia nr. 03/09-V din 29.11.2019
„Cu privire la instituirea Serviciului social „Pachet alimentar unic”
persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile”, care a fost pusă în aplicare
începând cu data de 01.01.2020, perioadă ulterioară în care sunt selectați beneficiarii
și perfectate pachetele de acte pentru implementarea serviciului în practică. Acest
serviciu este adresat familiei/persoanei defavorizate, beneficiarilor serviciilor
prestațiilor sociale, pentru a preveni și/sau a limita și/sau a depăși situațiile de
dificultate în vederea prevenirii marginalizării și excluziunii socio-economice, pentru
asigurarea minimului necesar pentru un trai decent.
Întru executarea Deciziei nr. 03/13-V din 29.11.2019 „Cu privire la
efectuarea auditului la S.A. „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”, Președintele
raionului Cahul, prin Scrisoarea nr. 25 din 14.01.2020, a solicitat Curții de Conturi
efectuarea unui audit complet, pentru perioada anilor 2015-2019, la S.A. ,,Fabrica de
Brînzeturi din Cahul". Confirmarea Curții de Conturi de a efectua controlul la S.A.
„Fabrica de Brînzeturi din Cahul”, Consiliul Raional Cahul nu a primit.
Prin Decizia nr. 04/01-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului
raional Cahul pentru anul 2020”, s-a ajustat bugetul raionului Cahul în Sistemul
Informațional de Management Financiar cu indicatorii aprobați pentru anul 2020 la
nivel de 100%. Bugetul raionului Cahul pentru anul 2020 la compartimentul venituri
constituie 322546,4 mii lei. Inclusiv transferuri de la bugetul de stat – 299952,9 mii
lei și la cheltuieli în sumă de 322546,4 mii lei, fără deficit sau excedent bugetar.
Îndeplinirea Deciziei respective este în curs de derulare pe toată perioada anului 2020.
La prezenta notă informativă se anexează:
1. Informația despre valorificarea surselor financiare, alocate din
Bugetul raional, Bugetul de stat
la proiectarea, reparația și
construcția obiectelor de menire socială pentru anul 2019;
2. Informația despre valorificarea surselor Fondului rutier pe anul 2019.

În tabelul următor este redată situația despre executarea tuturor deciziilor
adoptate în semestrul II al anului 2019:
Nr.
d/o

Denumirea deciziei
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3.
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5.
6.

7.
8.
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10.
11.
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

ȘEDINȚA ORDINARĂ
a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL nr.04 din 21.08.2019
Nr. 04/01-IV din 21.08.2019 „Cu privire la executarea bugetului raional
Cahul pe semestrul I al anului 2019”
Nr. 04/02-IV din 21.08.2019 „Cu privire la executarea deciziilor
adoptate de Consiliului Raional Cahul în semestrul I al anului 2019”
Nr. 04/03-IV din 21.08.2019 „Cu privire la desemnarea candidaturilor în
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul pentru
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019”.
Nr. 04/04-IV din 21.08.2019 „Cu privire la acordarea compensaţiei
unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale”.
Nr. 04/05-IV din 21.08.2019 „Cu privire la transmiterea în comodat a
unui automobil”.
Nr. 04/06-IV din 21.08.2019 „Cu privire la încorporarea în serviciul
militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a
recruţilor din raionul Cahul în toamna-iarna an.2019-2020”.
Nr. 04/07-IV din 21.08.2019 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 a
Deciziei 10/25-IV din 21 decembrie 2017”.
Nr. 04/08-IV din 21.08.2019 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
Nr. 04/09-IV din 21.08.2019 „Cu privire la repartizarea mijloacelor
financiare din componenta raională”.
Nr. 04/10-IV din 21.08.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”.
Nr. 04/11-IV din 21.08.2019 „Cu privire la acordarea indemnizaţiei
unice aleșilor locali”.
Nr. 04/12-IV din 21.08.2019 „Cu privire la modificarea Deciziei 07/13IV din 20.12.2018”.
Nr. 04/13-IV din 21.08.2019 „Cu privire la deschiderea unor clase de
liceu”.
Nr. 04/14-IV din 21.08.2019 „Cu privire la aprobarea Înțelegerii de
Cooperare între municipiul Giurgiu, județul Giurgiu din România și
Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova”.
Nr. 04/15-IV din 21.08.2019 „Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei
de privatizare a fondului de locuinţe a Consiliului Raional Cahul”.
Nr. 04/16-IV din 21.08.2019 „Cu privire la casarea unor bunuri uzate
raportate la mijloace fixe”.
Nr. 04/17-IV din 21.08.2019 „Cu privire la modificarea bugetului
raional Cahul pentru anul 2019”.
Nr. 04/18-IV din 21.08.2019 „Cu privire la corelarea bugetului raional
Cahul cu bugetul de stat pe anul 2019”.
Nr. 04/19-IV din 21.08.2019 „Cu privire la transmiterea unui bun imobil
de la balanţa Consiliului Raional Cahul la balanţa consiliului sătesc
A.I.Cuza”.
ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ
a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL nr.05 din 03.10.2019
Nr. 05/01-IV din 03.10.2019 „Cu privire la acceptarea primirii în
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comodat a unor bunuri imobile”.
Nr. 05/02-IV din 03.10.2019 „Despre modificarea Deciziei 04/17-IV din
21 august 2019 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul
pentru anul 2019” ”.
Nr. 05/03-IV din 03.10.2019 „Cu privire la redistribuirea alocațiilor
bugetare aprobate în bugetul raional Cahul pe anul 2019”.
Nr. 05/04-IV din 03.10.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”.
ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE
a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL nr.01 din 18.11.2019
Nr. 01/01-V din 18.11.2019 „Cu privire la aducerea la cunoștință a
Hotărârii instanței de judecată privind atribuirea mandatelor de consilier
în Consiliul Raional Cahul”.
Nr. 01/02-V din 18.11.2019 „Cu privire la inițierea constituirii
fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor în cadrul Consiliului Raional
Cahul”.
Nr. 01/03-V din 18.11.2019 „Cu privire la inițierea constituirii
comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ
a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL nr.02 din 29.11.2019
Nr. 02/01-V din 29.11.2019 „Cu privire la componența nominală a
comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
Nr. 02/02-V din 29.11.2019 „Cu privire la alegerea preşedintelui
raionului Cahul”.
Nr. 02/03-V din 29.11.2019 „Cu privire la încetarea mandatului
vicepreședinților raionului Cahul”.
Nr. 02/04-V din 29.11.2019 „Cu privire la stabilirea numărului de
vicepreşedinţi ai raionului Cahul”.
Nr. 02/05-V din 29.11.2019 „Cu privire la alegerea domnului Ruslan
NEDOV în funcția de vicepreşedinte al raionului Cahul”.
Nr. 02/06-V din 29.11.2019 „Cu privire la alegerea domnului Vladimir
CALMÎC în funcția de vicepreşedinte al raionului Cahul”.
Nr. 02/07-V din 29.11.2019 „Cu privire la alegerea doamnei Valentina
ȘEVCENCO în funcția de vicepreşedinte al raionului Cahul”.
ȘEDINȚA ORDINARĂ
a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL nr.03 din 20.12.2019
Nr. 03/01-V din 20.12.2019 „Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V
din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor
consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
Nr. 03/02-V din 20.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional
Cahul pentru anul 2020 (în prima lectură)”.
Nr. 03/03-V din 20.12.2019 „Cu privire la redistribuirea alocațiilor
bugetare aprobate în bugetul raional Cahul pentru anul 2019”.
Nr. 03/04-V din 20.12.2019 „Cu privire la desfășurarea activităților de
trecere în evidența militară a cetățenilor cu anul nașterii 2004 și a
cetățenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai mare care anterior
nu au fost luați la evidența militară”.
Nr. 03/05-V din 20.12.2019 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
Nr. 03/06-V din 20.12.2019 „Cu privire la casarea unor bunuri uzate
raportate la mijloacele fixe gestionate de Stadionul raional „Atlant” .
Nr. 03/07-V din 20.12.2019 „Cu privire la programul concediilor de
odihnă pentru anul 2020”.
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Nr. 03/08-V din 20.12.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”.
Nr. 03/09-V din 20.12.2019 „Cu privire la instituirea Serviciului social
„Pachet alimentar unic” persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile”.
Nr. 03/10-V din 20.12.2019 „Cu privire la crearea grupului de lucru
pentru achiziții”.
Nr. 03/11-V din 20.12.2019 „Cu privire la transmiterea bunurilor
materiale din administrarea Consiliului Raional Cahul în administrarea
instituțiilor de învățămînt”.
Nr. 03/12-V din 20.12.2019 „Cu privire la modificarea unor decizii”.
Nr. 03/13-V din 20.12.2019 „Cu privire la efectuarea auditului la S.A.
„Fabrica de Brînzeturi din Cahul” .
ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ
a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL nr.04 din 27.12.2019

Nr. 04/01-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional
Cahul pentru anul 2020”.
Nr. 04/02-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei şi
statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor
şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru
anul 2020”.

Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Executat
Executat
Executat
Executat
Executat
În curs de
executare
În curs de
executare
Executat

Cornelia PREPELIȚĂ

Anexa nr. 1
la nota informativă

Informație
privind valorificarea surselor financiare, alocate din Bugetul raional,
Bugetul de stat la proiectarea, reparația și construcția obiectelor de
menire socială pentru anul 2019
Nr.
d/o

Localitatea,
instituția

1.
Consiliul raional

Suma
alocată
(mii lei)
Din bugetul raional
Lucrări de reparație la instituții din
medicina primară:
-OMF Lopățica;
46,65
Denumirea lucrărilor

Consiliul raional

3.

Consiliul raional

4.

Consiliul raional

5.

Consiliul raional

6.

Consiliul raional

Antreprenor

executat

SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//SRL „Noul Ered”,
mun. Cahul
SRL „Tomerlax”, mun.
Cahul
SA „Constructorul
Sud”, mun. Cahul
SA „Constructorul
Sud”, mun. Cahul
SRL „Vega Total”,
mun. Chișinău

-OMF Burlăceni;
-OMF Iujnoie;
-OMF Burlacu;
-OMF Iasnaia Poleana;
-OMF Trifești;
-CS Giurgiulești;
-CS Slobozia Mare;
-CS Găvănoasa;
-OMF A. I. Cuza;
-OMF Manta;

205,02
205,60
491,93
292,58
22,50
171,76
29.88
58,74
45,95
50,80

executat
executat
executat
executat
executat
executat
executat
executat
executat
executat

-OMF Badicul Moldovenesc;

160,25

executat

-OMF Tartaul de Salcie;

260,19

executat

-CS Moscovei;

94,78

-CS Zîrnești;

52,50 BR
400,00
CNAM
102,21
CNAM

contract
reziliat
executat

-CS Crihana Veche;

2.

Mențiuni

-CS Colibași.

75,70

TOTAL:

2 767,04

Lucrări de reparație a acoperișului la
blocul terapeutic al IMSP „Spitalul
raional Cahul”
Contribuție la proiectul de eficiență
energetică IMSP „Spitalul raional
Cahul”
Finanțare FEE
Contribuție la proiectul „Reconstrucția
etajului IV a blocului chirurgical în
secție chirurgie septică la IMSP
„Spitalul raional Cahul”
Finanțare CNAM
Lucrări de reparație la blocul
perinatal (etajul III) al IMSP „Spitalul
raional Cahul”
Lucrări de construcție la stadionul
raional „Atlant” (contract pentru 2 ani)

764,995
1 000,00
5 078,04
1 400,00
1 000,00
3 847,33
3 000,18

executat
executat

executat

în curs de
execuție

executat
executat
în curs de
execuție

SRL „Trend Construct”, mun.
Cahul
contract individual

SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău
SRL „5AQ Invest”,
mun. Chișinău
SRL „Trend Construct”, mun.
Cahul
SRL „Trend Construct”, mun.
Cahul
SRL „Trend Construct”, mun.

7.

8.

Consiliul raional

Consiliul raional

9.

Consiliul raional

10.

Consiliul raional
(FR)
Consiliul raional
(FR)

11.
12.

Consiliul raional
(FR)

13.

Consiliul
(FR)
Consiliul
(FR)
Consiliul
(FR)
Consiliul
(FR)
Consiliul
(FR)
Consiliul
(FR)

14.
15.
16.
17.
18.

raional
raional
raional
raional
raional
raional

Contribuție la proiectul „Dezvoltarea
durabilă a Parcului Industrial Cahul ca
structură de sprijinire a afacerilor de
importanță regională” (asigurarea cu
dotările tehnico-edilitare), finanțat prin
intermediul ADR „Sud” din FNDR
(contract pentru 2 ani)
Contribuție la proiectul finanțat din
Fondul Ecologic Național „Sistem de
management integrat al deșeurilor în
raionul Cahul, etapa I”, (9 APL I):
-construcția și amenajarea platformelor
de colectare a deșeurilor;
-achiziționarea autospecialelor;
-achiziționarea containelor și
pubelelor.

946,34

20 000,00
FNDR
1 500,00

în curs de
execuție

în curs de
execuție

10 000,00
FEN

Contribuție la proiectul „Construcția
locuințelor pentru păturile socialmente
vulnerabile”
Împrumut Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei
Lucrări de reparație a drumului L
655, de acces spre s. Frumușica
Lucrări de reparație a drumului L
659, de acces spre or. Cahul (direcția
Roșu)
Lucrări de reparație a drumului L 668
R34, Andrușul de Jos - Andrușul de
Sus
Lucrări de reparație a drumului L
665, R34, Larga Nouă - Rumeanțev
Lucrări de reparație a drumului L
666, Zîrnești - Baurci Moldoveni
Lucrări de reparație a drumului L
671, de acces spre s. Ursoaia
Lucrări de reparație a drumului L
673, de acces spre s. Alexanderfeld
Lucrări de reparație a drumului L
677, de acces spre s. Iujnoie
Lucrări de reparație a drumului L
660, de acces spre or. Cahul (direcția
Crihana Veche)
Lucrări de reparație a subsolului la
edificiul Consiliului raional, str. Ștefan
cel Mare 110
Procurarea echipamentelor în cadrul
Proiectului „Managementul eficient al
deșeurilor”
Amenajarea unui teren de joacă la
grădinița de copii din s. Cotihana
Amenajarea unei porțiuni de trotuar

1 200,00

în curs de
execuție

executat

1 839,36

executat

2 011,17

executat

SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul

1 988,62

executat

1 499,93

executat

800,00

executat

1 170,00

executat

1 000,00

executat

933,92

executat

SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul

194,648

executat

200,00

executat

80,00

executat

150,00

executat

20.

Primăria Văleni

21.

Primăria mun.
Cahul
Primăria comunei
Larga Nouă
Primăria comunei
Pelinei
Primăria comunei
Zîrnești

Amenajarea unei porțiuni de trotuar

150,00

executat

Amenajarea unui teren de joacă
pentru copii

150,00

executat

Primăria s.
Slobozia Mare

Lucrări de reparație și amenajare a
muzeului din localitate

239,00

executat

24.
25.

SRL „Carnals Grup”,
mun. Chișinău

7 111,87
800,00

Consiliul raional

23.

Executat la suma de
3 730,486 mii lei,
achitat 543,673 mii lei
- contribuția
Consiliului raional
SRL „Noul Ered”,
mun. Cahul,
SRL „Eximotor”,
mun. Chișinău

19.

22.

Cahul
SRL „Coloana
Mecanizată de
Construcții”,
mun. Chișinău

SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul

SRL „Nico Art”, mun.
Cahul

SRL „Lumea
Calității”, m. Cahul
SRL „Nico Art”, mun.
Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Trend Construct”, mun.
Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni

26.
27.
28.

29.
30.

Primăria s.
Colibași
Primăria s.
Tartaul de Salcie
Primăria s. Roșu

Primăria s. A. I.
Cuza
Primăria s.
Crihana Veche

31.

Primăria s. Baurci
Moldoveni

32.

Primăria s.
Tătărești
Primăria s.
Iujnoie
Primăria s.
Andrușul de Sus
Primăria s.
Taraclia de Salcie
Primăria s.
Cășlița - Prut
Primăria comunei
Manta

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Primăria s. Vadul
lui Isac
Primăria comunei
Lebedenco
Primăria comunei
Chioselia Mare
Primăria comunei
Cucoara
Primăria s. Brînza

44.

Gimnaziul „Ion
Creangă”, s.
Borceag
Consiliul raional

45.

Consiliul raional

46.

Consiliul raional

47.

Consiliul raional

48.

Consiliul raional

49.

IMSP „Spitalul
raional Cahul”

Lucrări de reparație la Casa de
Cultură
Lucrări de iluminare stradală în s.
Tudorești
-Servicii de proiectare a gazificării
căminului cultural;
-Curățarea canalelor de scurgere a
apelor pluviale

200,00

executat

180,00

executat

47,00

executat

33,31

executat

SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SC „Led SP” SRL, s.
Cazaclia, Comrat
SRL „Politen Gaz”,
mun. Cahul
contract individual

Lucrări de reparație a clădirii
administrative
-Lucrări de reparație la creșa grădiniță;
-Lucrări de reparație a fîntînii
arteziene.
-Procurarea a 3 stații auto;
-Lucrări de reparație a sistemei de
încălzire la primărie.
Lucrări de aprovizionare cu apă la
grădinița de copii
Procurarea covorului artificial la
stadionul de mini fotbal
Lucrări de reparație a fîntînii
arteziene.
Lucrări de reparație a acoperișului la
sediul primăriei
Lucrări de iluminare stradală

200,00

executat

250,00
45,00

executat
executat

contract individual

120,00
30,00

executat

contract individual

150,00

executat

SRL „Gentilom”, mun.
Cahul

180,00

executat

150,00

executat

150,00

executat

150,00

executat

Construcția conductelor de gaze
naturale pe str. Teilor, Tineretului,
Eugen Doga
Lucrări de construcție și reabilitare a
parcului central din localitate
Lucrări de reparație a podului din s.
Ursoaia
Reparația unei porțiuni de drum din
s. Frumușica
Curățirea (decomaltarea) canalului de
acumulare a apelor pluviale
Lucrări de restabilire a străzilor din
sat și de protejare a rețelelor de gaze
Reparația acoperișului deteriorat în
urma calamnităților naturale

235,00

în curs de
execuție

300,00

executat

200,00

executat

350,00

executat

174,78

executat

188,55

executat

36,77

executat

Procurarea condensatorului de
amoniac pentru SA „Fabrica de
brînzeturi din Cahul”
Lucrări de reparație la biblioteca
pentru copii „Gr. Vieru”, mun. Cahul
Lucrări de reparație la biblioteca din
cartierul 15, mun. Cahul
Servicii de proiectare „Măsuri
împotriva alunecărilor de teren pe
traseul auto L 668, din s. Andrușul de
Jos, r-l Cahul”
Lucrări de reparație a acoperișului la
edificiul CR, Piața Independenței, 2
Reparația capital ă a pereului la
blocul perinatal

SRL „Nico Art”, mun.
Cahul

SRL „Bas Regal”,
mun. Chișinău
SRL „Lumea
Calității”, m. Cahul
SRL „Zecto”, mun.
Chișinău
SRL „Tehnal Sistem”,
s. Slobozia Mare
SRL „Nico Art”, mun.
Cahul
SRL „Lumea
Calității”, m. Cahul
SRL „Constdrum”
s. Roșu
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SA „Constructorul
Sud”, mun. Cahul

300,00
96,96

executat

52,00

executat

433,492

executat

65,13

executat

118,88

executat

SRL „Noul Ered”,
mun. Cahul
SRL „Noul Ered”,
mun. Cahul
SA „Intexnauca”,
mun. Chișinău
SRL „Noul Ered”,
mun. Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni

50.

Consiliul raional

51.

Consiliul raional

52.

Gimnaziul „Ion
Creangă”,
s. Zîrnești
Liceul Teoretic
„M. Eminescu”,
s. Crihana Veche
TOTAL:

53.

Proiectul „Modernizarea serviciilor
publice de alimentare cu apă și
canalizare”, etapa I: Cahul-LebedencoHutulu-Ursoaia (finanțat din sursele
Guvernului Elveției și Uniunii
Europene prin intermediul Agenției
Internaționale de cooperare a
Germaniei (GIZ).
Servicii de întreținere periodică a
drumurilor publice locale din raionul
Cahul
Termoizolarea pereților exteriori a
clădirii

423,00 contribuția
Consiliului
raional

Reconstrucția sistemului de încălzire
și centralei termice

executat

SRL „Polimer Gaz
Conducte”,
mun. Chișinău”

53 493,61 GIZ
297,97

executat

SRL „Constdrum”, s.
Roșu

323,00

executat

SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău

456,60

executat

Lucrări de reparație la grădinița de
copii
Lucrări de reparație a sediului
primăriei
-Lucrări de reparație a blocurilor
sanitare și blocului alimentar la
grădinița de copii din s. Pașcani;
-Lucrări de reparație la Casa de
Cultură din s. Manta
Lucrări de iluminare stradală

400,00

executat

400,00

executat

350,00

executat

250,00

executat

500,00

executat

Lucrări de forare a fîntînii arteziene

500,00

executat

-Construcția scenei de vară;

300,00

-lucrări de extindere a stadionului
central din sat.
-Lucrări de reparație a Casei de
Cultură;
-Achitarea datoriilor pentru lucrările
de reparație a str. M. Eminescu.
Lucrări de amenajare a terenului de
joacă la grădinița de copii
-Lucrări de amenajare a terenulu
aferent Căminului Cultural;
-Lucrări de reparație a acoperișului la
grădinița de copii.
Lucrări de reparație a acoperișului la
sediul primăriei
-Lucrări de reparație la Comlexul
cultural-sportiv din s. Cucoara;
-Reconstrucția unor încăperi a
gimnaziului din s. Chircani pentru
amplasarea grădiniței de copii.

210,00

executat
în curs de
execuție

132 252,935 mii lei
Bugetul
raional
Fondul Eficiență Energetică CNAM
GIZ
FEN
FNDR
Împrumut BD CE
-

SRL
„Tehnogazmontaj”,
or. Ciaîr-Lunga
inclusiv:
35 067.765 mii lei (FR - 12 774,462 mii lei)
5 078,04
1 502,21
53 493,61
10 000,00
20 000,00
7 111,31

Din Bugetul de Stat
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Primăria s.
Alexanderfeld
Primăria s. A. I.
Cuza
Primăria com.
Manta

Primăria com.
Găvănoasa
Primăria s.
Badicul
Moldovenesc
Primăria s. Baurci
Moldoveni

Primăria s. Brînza

Primăria com.
Burlacu
Primăria s.
Crihana Veche

10.

Primăria s. Iujnoe

11.

Primăria com.
Cucoara

530,00

executat

1839,356

executat

300,00

executat

200,00

executat

300,00

executat

300,00

executat

500,00

executat
în curs de
execuție

500,00

SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Nico Art”, mun.
Cahul
SA „Constructorul
Sud”, Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Energo Led”,
mun. Chișinău
SRL „Bas Regal”,
mun. Chișinău
SRL „Trend Construct”, mun.
Cahul
SRL „Imperia Prim”,
mun. Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SA „Orizontul Lux”,
mun. Cahul
SRL „Lumea
Calității”, m. Cahul
SRL „Nico Art”, mun.
Cahul
SRL „Lifestar Com”,
mun. Cahul
SRL „Lifestar-Com”
mun. Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Noul Ered”,
mun. Cahul

12.

Primăria com.
Chioselia Mare

-Lucrări de gazificare a satului
Frumușica.

500.00

executat

13.

Primăria com.
Larga Nouă
Primăria s. Tartaul
de Salcie

Lucrări de reparație la grădinița de
copii
Reparația capitală a acoperișului
sediului administrativ al primăriei

500,00
500,00

în curs de
execuție
executat

Lucrări de iluminare stradală.

700,00

executat

Lucrări de gazificare la grădinița de
copii „Solnîșco”
Lucrări de iluminare stradală.

350,00

executat

440,00

18.

Primăria s.
Colibași
Primăria s.
Moscovei
Primăria com.
Pelinei
Primăria s. Văleni

560,00

19.

Primăria s. Roșu

Lucrări de reparație la Casa de
Cultură
-Lucrări de amenajare a terenului de
agrement;
-Reparația capitală a clădirii destinate
pentru a fi utilizate în calitate de
Cămin cultural (Centru de tineret),
inclusiv construcția unei scene și
dotarea cu mobilier.
Construcția stației de epurare la
grădinița de copii

în curs de
execuție
executat

350,00

executat

500,00

în curs de
execuție

SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău

300,00

în curs de
execuție

SRL „Lumea
Calității”, m. Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău
SRL „Trend Construct”, mun.
Cahul
SRL „Bas Regal”,
mun. Chișinău
SC „Led SP” SRL, s.
Cazaclia, Comrat

14.
15.
16.
17.

20.

Primăria s.
Taraclia de Salcie

21.

Primăria s.
Slobozia Mare
Primăria s. Vadul
lui Isac
Primăria s.
Andrușul de Jos

Lucrări de reparație a muzeului de
istorie și etnografie
Lucrări de reparație la grădinița de
copii
Construcția stadionului de mini-fotbal

700,00

executat

550,00

executat

500,00

executat

Primăria s.
Andrușul de Sus
Primăria s.
Borceag

Lucrări de forare a fîntînii arteziene.

800,00

executat

-Lucrări de iluminare stradală;

250,00

executat

-Lucrări de forare a fîntînii arteziene.
Lucrări de reparație la Casa de
Cultură
Lucrări de iluminare stradală.

100,00
400,00

executat
executat

400,00

executat

-Lucrări de reparație a blocului
alimentar la grădinița de copii;
-Lucrări de reparație a acoperișului la
Casa de Cultură.
-Lucrări de aprovizionare cu apă a s.
Bogdanovca;
- Lucrări de iluminare stradală a s.
Bucuria
Lucrări de amenajare a terenului de
joacă la grădinița de copii
Lucrări de reparație la grădinița de
copii „Stupul Vesel”, s. Paicu

300,00

executat

200,00

executat

250,00

executat

200,00

executat

150,00

executat

240,00

executat

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

Primăria s.
Cîșlița-Prut
Primăria s.
Giurgiulești
Primăria s.
Tătărești
Primăria s.
Bucuria
Primăria s.
Huluboaia
Primăria com.
Zîrnești
Școala primară
„A. Mateevici”,
mun. Cahul
Liceul Teoretic
„P. Rumeanțev”,
mun. Cahul

Lucrări de reparație

300,00

executat

-Lucrări de schimbare a ferestrelor;

138,02

executat

-lucrări de reparație a ospătăriei;
-lucrări de termoizolare a pereților
exteriori.

217,46

executat

43,52

executat

SRL
„Tehnogazmontaj”,
or. Ciarîr-Lunga
SRL „Eurogalex”,
mun. Chișinău
SA „Constructorul
Sud”, m. Cahul
SRL „Zecto”, mun.
Chișinău
SRL „Tomerlax”, mun.
Cahul
SRL „I. Cebotari”,
mun. Cahul
SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău
SRL „Lumea
Calității”, m. Cahul

SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Zecto”,
mun. Chișinău
SRL „Lifestar-Com”
mun. Cahul
SA „Constructorul
Sud”, mun. Cahul
SC „Led SP” SRL, s.
Cazaclia, Comrat SRL
„Montconsan”, mun.
Comrat
SRL „Topa Val”,
mun. Chișinău
SRL „Trend Construct”, mun.
Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Mobiclass”,
mun. Chișinău
SRL „Zivur”, mun.
Orhei
SRL „Zag Proiect”,

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

mun. Cahul
SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău

Liceul Teoretic
„D. Cantemir”,
mun. Cahul
Liceul Teoretic
„M. Eminescu”,
mun. Cahul

Lucrări de reparație

400,00

executat

Lucrări de reparație

400,00

executat

Liceul Teoretic
„Ioan Vodă”,
mun. Cahul
Gimnaziul ,,Lesea
Ucrainca”,
s. Lucești
Gimnaziul ,,N.
Stănescu”,
s. Pașcani
Gimnaziul ,,A.
Russo”,
s. Ursoaia
Gimnaziul ,,I. L.
Caragiale”,
s. Doina
Gimnaziul ,,A.
Pușkin”,
s. Burlăceni

Lucrări de reparație

2 000,00
achitat
800,00
400,00

în curs de
execuție
executat

SRL „Lifestar Com”,
mun. Cahul

Lucrări de reparații (termoizolarea
pereților exteriori). Contract încheiat
pe 2 ani.
Lucrări de reparație a blocului
alimentar

300,00

în curs de
execuție

SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău

350,00

executat

Lucrări de reparație (construcția
galeriei). Contract încheiat pe 2 ani.

500,00

în curs de
execuție

SRL „Lumea
Calității”,
mun. Cahul
SRL „OPART”, mun.
Comrat

Lucrări de reparație

200,00

executat

Lucrări de reparație pentru amplasarea
grădiniței de copii

SA „Rubin-216”,
mun. Cahul
SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni
SRL „Eurogalex
Prim”, mun. Chișinău

SRL „San Construct
Grup”, or. Căușeni

TOTAL din bugetul de stat: 23 369,356 mii lei
TOTAL din bugetul de stat + bugetul raional + diverse fonduri: 155 622.291 mii lei,
inclusiv diverse fonduri - 97 185,17 mii lei.

Em: V. Vdovicenco,
tel. (299) 31411

Anexa nr. 2
la nota informativă

Valorificarea surselor Fondului rutier pentru anul 2019
Nr.
Denumirea drumului
d/o
1.
L 660, drum de acces or. Cahul,
direcția s. Crihana Veche

Costul lucrărilor
(mii lei)
933,92

2.

L 665, drum de acces s. Larga Nouă,
Badicul Moldovenesc, Rumeanțev

3.

L 671, drum de acces către s. Ursoaia

4.

L 666, porțiunea de drum Zîrnești Baurci Moldoveni

1 500,00

5.

L 673, drum de acces către s.
Alexanerfeld

1 170,00

6.

L 668, porțiunea de drum Andrușul de
Jos- Andrușul de Sus

2 011,17

7.

L 659, drum de acces or. Cahul,
direcția s. Roșu (Bemol -Focșa)

1 217,96

8.

Reconstrucția unei străzi în cartierul
Focșa, mun. Cahul

7.

L 655, acces către s. Frumușica

1 988,62

800,00

621,41

Denumirea lucrărilor efectuate
-curățarea manuală a acostamentelor - 3200 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 5 cm.) - 132 m. p.;
-îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 5 cm.) - 3200 m. p.
-curățarea manuală a acostamentelor - 6018 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 5 cm.) - 232 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 7 cm.) - 231 m. p.;
-îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 5 cm.) - 6018 m. p.
-curățarea manuală a acostamentelor -2233 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 7 cm.) - 393 m. p.;
-îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 5 cm.) - 2233 m. p.
-curățarea manuală a acostamentelor - 4426 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 5 cm.) - 93 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 7 cm.) - 166 m. p.;
-îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 5 cm.) - 4426 m. p.
-curățarea manuală a acostamentelor -3118 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 5 cm.) - 778 m. p.;
-îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 5 cm.) - 3118 m. p.
-curățarea manuală a acostamentelor - 6027 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 5 cm.) -246 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 7 cm.) - 253 m. p.;
-îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 5 cm.) - 6027 m. p.
-curățarea manuală a acostamentelor - 3726 m. p.;
-frezarea și plombarea gropilor (grosimea 5 cm.) - 111 m. p.;
frezarea și plombarea gropilor (grosimea 7 cm.) - 111 m. p.;
-îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 5 cm.) - 3726 m. p.;
- îmbrăcăminte de beton asfaltic (grosimea 4 cm.) - 400 m. p.
-săpatul mecanic - 6300 m. c.;
-strat de fundație din piatră spartă - 145,78 m. c.;
-îmbrăcăminte din beton cu ciment - 971,86 m. p.
-săpături mecanice - 2840 m. c.;

741,21
8.
9.
10.

L 654, acces către s. Spicoasa
L 662, drum de acces către s. Lopățica
L 677, drum de acces către s. Iujnoie

11.

28,84
29,95
957,00
Contractat 763,67
Executat - 541,88

12.

611,55

13.
14.

40,50
24,23

15.

297,97

TOTAL:
Em: V. Vdovicenco,
tel. (299) 31411

13 738,00

-executarea stratului din piatră spartă (grosimea 15 cm.) - 5160/520,5
m. p. / m. c.
-profilarea părții carosabile
Profilarea părții carosabile
Profilarea părții carosabile
-executarea stratului din piatră spartă (grosimea 15 cm.)
-profilarea părții carosabile
Servicii de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă (ianuarie martie, noiembrie - decembrie 2019)
221,79 mii lei nevalorificate din motivul lipsei zăpezii la finele
anului 2019.
Servicii de proiectare „Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe
traseul L 668 în s. Andușul de Jos”
Achitarea serviciilor responsabilului tehnic
Servicii de verificare a proiectului „Măsuri împotriva alunecărilor
de teren pe traseul L 668 în s. Andușul de Jos”
Servicii de întreținere de rutină a drumurilor de interes raional
(reparații selective a unor porțiuni de drum împetruite cu adios de
material, profilarea părții carosabile, acostamentelor, restabilirea
semnelor rutiere, parapetelor…)

