
SINTEZA 

recomandărilor prezentate privind consultarea proiectului de decizie 
„Cu  privire la aprobarea bugetului  raional Cahul  pentru anul 2022” 

Recomandarea recepționată Autorul recomandării 

Poziția subdiviziunii-

autor (acceptarea 

sau respingerea 

recomandărilor) 

Argumentare (în cazul respingerii) 

Se propune revizuirea  veniturilor colectate pentru anul 

2022 ale instituțiilor subordonate sau a căror fondator este 

Consiliul raional. 

Lîsenco Vladimir Se respinge Veniturile colectate ale instituțiilor 

subordonate Consiliului raional au fost 

estimate reieșind din tarifele și normativele 
stabilite în actele legislative și normative, cît și 

din analiza executării scontate a veniturilor 

colectate pentru anul 2021, avînd în vedere 

propunerile executorilor de buget. 

 

Se propune elaborarea unui set de măsuri privind 

ameliorarea situației pandemice în raionul Cahul și 

alocarea surselor financiare pentru desfășurarea activității 

direcțiilor/secțiilor și instituțiilor subordonate în condițiile 

pandemice. 
 

Lîsenco Vladimir Se respinge Pentru anul 2022, în bugetele fiecărei 

subdiviziuni și instituții subordonate 

Consiliului Raional Cahul au fost prevăzute 

mijloace financiare pentru procurarea 

dezinfectanților pentru mîini și pentru 
suprafețe, cît și a echipamentelor individuale 

de protecție. 

 

Se propune majorarea cheltuielilor pentru instituțiile 

medico-sanitare din raionul Cahul în anul 2022 la ponderea 

de 6-7% din bugetul raional. Totodată, se propune 

evaluarea posibilității de acordare a mijloacelor financiare 

pentru procurarea echipamentului performant la IMSP 

Centru Stomatologic Raional. 

 

Lîsenco Vladimir Se respinge Avînd în vedere resursele limitate de care 

dispune bugetul raional pentru anul 2022 și 

reieșind din propunerile privind alocarea 

surselor financiare instituțiilor medicale 

înaintate de către vicepreședintele responsabil 

pe domeniu, în limita posibilităților financiare 

ale bugetului raional au fost prevăzute 
mijloace bănești pentru consolidarea bazei 

tehnico-materiale a acestor instituții. 

 În privința Centrului Stomatologic Raional 

Cahul, în anul 2021 pentru achiziționarea unui 

aparat renghenologic-ortopantomograf au  fost 



alocate mijloace financiare în sumă de 320,0 

mii lei. 

Se propune analizarea posibilității de reamplasare a 

Centrului Raional de Vaccinare anti – COVID din sediul 

IMSP Centrul de Sănătate Cahul. 

 

Lîsenco Vladimir Se propune spre discuție 

în cadrul comisiilor 

 

Se propune de prevăzut mijloace financiare în anul 2022 

pentru organizarea alimentației și transportării angajaților 
Centrului de Sănătate Publică raional Cahul implicați în 

testarea COVID a populației. 

 

Lîsenco Vladimir Se respinge Propuneri privind alocarea mijloacelor bănești 

pentru acoperirea acestor cheltuieli sunt 
înaintate în cadrul ședinței Comisiei Raionale 

de Sănătate Publică  și pot fi acoperite din 

Fondul de rezervă a Consiliului Raional Cahul 

pe parcursul anului. 

Se propune organizarea meselor rotunde cu reprezentanții 

autorităților centrale privind elucidarea unor aspecte legale 

ce țin de încasarea taxelor pentru resursele naturale. 

 

Drangoi Sergiu Se acceptă  

Se propune stabilirea taxelor privind  amplasarea 

publicității pe drumurile de interes raional. 

 

Drangoi Sergiu Se propune spre discuție 

în cadrul comisiilor 

 

Se propune includerea în bugetul raional pentru anul 2022 

a mijloacelor financiare în sumă de 286,0 mii lei pentru 

efectuarea reparația blocurilor sanitare la gimnaziul 

„A.I.Cuza” din satul Roșu. 

 

Drangoi Sergiu Se acceptă  Pentru anul 2022 în proiectul bugetului raional 

sunt prevăzute 200,0 mii lei pentru reparația 

blocurilor sanitare la gimnaziul „Alexandru 

Iona Cuza” din satul Roșu. 

Se propune majorarea cheltuielilor pentru măsuri  

Sportive pentru anul 2022. 

Dunas Nicolae Se respinge La elaborarea proiectului bugetului raional, 

pentru estimarea alocațiilor distribuite pentru 

măsurile sportive s-au luat în calcul 

demersurile înaintate de către fiecare 

solicitant. 
 

Se propune analizarea posibilității de a transmite în 

gestiunea Primăriei municipiului Cahul a 88% din acțiunile 

Fabricii de Brînzeturi. 

 

Dandiș Nicolae Se propune spre discuție 

în cadrul comisiilor 

 

 


