
 

 

PROIECT 
 

D E C I Z I E   
                  

Nr. _______                                                                                                        din ___________ 2023 

Cu privire la executarea deciziilor 
 adoptate de Consiliul Raional Cahul 
 în  semestrul II al anului 2022 
 

În temeiul art. 43, art. 53 alin. (1) lit.a) și lit.q) din Legea privind administraţia publică locală 
nr. 436/2006,  în scopul asigurării transparenţei şi executării în termen a deciziilor adoptate, avînd în 
vedere avizul Comisiei consultative de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului, relaţii interetnice, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se ia act de informaţia cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional Cahul adoptate  

în semestrul II al anului 2022.  
2. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului, conducătorii 

subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul și ai instituțiilor publice subordonate acestuia: 
- vor asigura controlul permanent al executării integrale a deciziilor adoptate de Consiliul 

Raional;  
- vor respecta termenele şi etapele de iniţiere şi adoptare a deciziilor, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare.  
3. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul și ai instituțiilor publice subordonate 

vor prezenta Secției administrație publică informații despre executarea deciziilor, iar în cazul 
neexecutării acestora – despre cauzele ce au generat situația respectivă și acțiunile ce 
urmează a fi întreprinse. 

4. Secretarul Consiliului va informa semestrial consilierii raionali despre mersul indeplinirii 
deciziilor. 

5. Controlul executării prezentei decizii va fi efectuat de secretarul Consiliului Raional și de 
Comisia consultativă de specialitate administraţie publică, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului, relaţii interetnice. 
 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                    
                                                                       
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                                          Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 
 
 

 
 

 
REPUBLICA  MOLDOVA 

 

CONSILIUL  RAIONAL CAHUL 

 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, nr. 2          Tel/Fax+373 299 22058 
http://www.cahul.md                e-mail: consiliulraional@cahul.md 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei „Cu privire la executarea deciziilor adoptate 

de Consiliul Raional Cahul în semestrul II al anului 2022” 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de secretarul Consiliului Raional Cahul. 

 
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 
administraţia publică locală nr.436/, Legii privind aprobarea Regulamentului - cadru 
privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457/2003, Legii nr. 
239/2008 privind transparenţa în procesul decizional. 
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în ţinerea sub control  
permanent a executării integrale a deciziilor adoptate. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  
Proiectul deciziei privind executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în 
semestrul II al anului 2022 impune respectarea termenelor şi etapelor de iniţiere şi 
adoptare a deciziilor Consiliul Raional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, 
prezentarea de către conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul și ai 
instituțiilor publice subordonate a informațiilor detaliate despre executarea deciziilor, iar 
în cazul neexecutării acestora – despre cauzele ce au generat situația respectivă. 
4. Fundamentarea economico-financiară   
Implementarea deciziei „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul 
Raional Cahul în semestrul II al anului 2022” nu necesită mijloace financiare 
suplimentare din bugetul raional. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea  unor 
decizii. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului  
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional 
Cahul în semestrul II al anului 2022” a fost coordonat cu președintele raionului și avizat 
de serviciul juridic. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web a 
Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 
Proiecte de decizie. 

 
Cornelia Prepeliță, 

secretarul Consiliului Raional Cahul 
 
 
 
 
 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite 



 

INFORMAȚIE 
cu privire la executarea deciziilor Consiliului Raional 

 adoptate în semestrul II al anului 2022 
 

În semestrului II al anului 2022, Consiliul  Raional  Cahul şi-a desfăşurat  activitatea  în  
6  şedinţe   - 3 ordinare și 3 extraordinare. 

În cadrul  acestor şedinţe au  fost  examinate și adoptate în total  117  decizii.  
Domeniile pentru care au fost adoptate deciziile sunt următoarele: 

 management organizaţional  – 36; 

 economico-financiar  - 31; 

 gestionarea patrimoniului- 23; 

 social  - 10; 

 notificări -8; 

 consultări publice -5; 

 alte – 4. 
 
 

În tabelul următor este redată situația despre executarea tuturor deciziilor 
adoptate în semestrul II al anului 2022: 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea deciziei  Responsabili de 
executarea/controlul executării 

deciziei 

Nivelul de 
executare a 

deciziei 
 ȘEDINȚA ORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL  

 nr.04 din 07 iulie 2022 
1.  Decizia nr.04/01-V din 07.07.2022 „Cu privire la 

încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul 
militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor 
din raionul Cahul în perioada august 2022 – ianuarie 
2023”. 

Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată  

2.  Decizia nr.04/02-V din 07.07.2022 „Despre 
modificarea pct.2 din Decizia nr. 01/19-V din 25 
februarie 2021 „Cu privire la reamplasarea 
Serviciului de Asistență Psihopedagogică din cadrul 
Direcției generale învățământ Cahul”. 

Comisia probleme sociale  
V. Baban 

Executată 

3.  Decizia nr.04/03-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
constituirea comisiei de disciplină”. 

N. Dunas 
T.Tricolici 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată 

4.  Decizia nr.04/04-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
transmiterea unor bunuri”. 

R.Nedov 
N.Olteanu 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 
 

 

5.  Decizia nr.04/05-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
aprobarea Acordului de colaborare cu AO 

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Executată 



 

„Parteneriate pentru fiecare copil”. 
6.  Decizia nr.04/06-V din 07.07.2022 „Privind 

modificarea Regulamentului cu privire la 
funcţionarea Instituției Publice „Azilul raional pentru 
persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat 
prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017”. 

E.Daud 
O.Radu 
Comisia probleme sociale  

Executată 

7.  Decizia nr.04/07-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
examinarea notificării nr.1304/OT2 -214 din 08 iunie 
2022 a Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

8.  Decizia nr.04/08-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
examinarea notificării nr.1304/OT2 -215 din 08 iunie 
2022 a Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat”. 

V.Baban 
Comisia probleme sociale 

Executată 

9.  Decizia nr.04/09-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
examinarea notificării nr.1304/OT2 -216 din 08 iunie 
2022 a Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat”. 

Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată 

10.  Decizia nr.04/10-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
examinarea notificării nr.1304/OT2 -217 din 08 iunie 
2022 a Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat”. 

R.Nedov 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

Executată 

11.  Decizia nr.04/11-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
delimitarea bunurilor imobile proprietate publică a 
raionului Cahul”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

12.  Decizia nr.04/12-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
inițierea formării bunurilor imobile proprietate 
publică”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Nu este 
executată  

Modificată 
la data de 

26.01.2023 
13.  Decizia nr.04/13-V din 07.07.2022 „Cu privire la 

aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului 
de locuințe a Consiliului Raional Cahul”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

14.  Decizia nr.04/14-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
reorganizarea unei instituții de învățământ”. 

V.Baban 
Comisia probleme sociale 

Executată 

15.  Decizia nr.04/15-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele 
fixe”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

16.  Decizia nr.04/16-V din 07.07.2022 „Despre inițierea 
procedurii de consultare publică a proiectului de 
decizie ”Cu privire la constituirea societății 
comerciale Societate cu răspundere limitată 
”SERVCOM SUD”, aprobarea Contractului de 
constituire și a Statutului”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

17.  Decizia nr.04/17-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 
2022”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

18.  Decizia nr.04/18-V din 07.07.2022 „Despre N.Dunas Executată 



 

modificarea Anexei nr.4 la Decizia nr. 39/09-V din 
09.06.2022 „Cu privire la modificarea bugetului 
raional Cahul pentru anul 2022”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

19.  Decizia nr.04/19-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
stabilirea indemnizației de participare a consilierilor 
raionali la ședințele Consiliului Raional Cahul”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Abrogată  

20.  Decizia nr.04/20-V din 07.07.2022 „Cu privire la 
desemnarea reprezentantului Consiliului  Raional 
Cahul în instanțele de judecată”. 

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

 ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 
nr.05 din 12 AUGUST 2022 

21.  Decizia nr.05/01-V din 12.08.2022 „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”. 

N.Dunas 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată  

22.  Decizia nr.05/02-V din 12.08.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr. 03/02-V din 17.09.2020 „Cu 
privire la aprobarea formulei de calcul a plății pentru 
închirierea locuințelor sociale construite în cadrul 
Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile 
social/economic vulnerabile din raionul  Cahul”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

23.  Decizia nr.05/03-V din 12.08.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr. 01/05-V din 24 ianuarie 
2020 „Cu privire la constituirea Comisiei  pentru 
petrecerea licitațiilor cu strigare și cu reducere de 
transmitere în locațiune și de vânzare a patrimoniului 
public ce aparține Consiliului Raional Cahul”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

24.  Decizia nr.05/04-V din 12.08.2022 ”Cu  privire  la  
alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 
al Consiliului Raional Cahul”. 

N.Dunas 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată  

25.  Decizia nr.05/05-V din 12.08.2022 „Despre 
modificarea anexei nr.2 la Decizia nr. 01/10-III din 
16.02.2012 „Privind aprobarea Regulamentului 
pentru conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 
raionului Cahul”. 

C.Prepeliță  
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată 

26.  Decizia nr.05/06-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
transmiterea unor bunuri”. 

Secția cultură 
Comisia probleme sociale 

Executată 

27.  Decizia nr.05/07-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
transmiterea unor bunuri din proprietatea raionului 
Cahul (administrarea IP Şcoala Primară-Grădiniţă 
„A. Donici”, mun. Cahul) în proprietatea satului 
Andruşul de Sus (administrarea  Creşei-Grădiniţă 
„Floricica”)”. 

V.Banan 
Comisia probleme sociale 

Executată 

28.  Decizia nr.05/08-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
aprobarea Programului teritorial de control al 
tuberculozei pentru anii 2022-2025 în raionul Cahul”.  

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Termen de 
executare  
a.2022-



 

2025 
29.  Decizia nr.05/09-V din 12.08.2022 „Cu privire la 

aprobarea Planului de intensificare a procesului de 
vaccinare la nivel local pentru anul 2022”. 

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Executată 

30.  Decizia nr.05/10-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
examinarea notificării nr.1304/OT2 -282 din 12 iulie 
2022 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de 
Stat”.  

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Executată 

31.  Decizia nr.05/11-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
examinarea notificării nr.1304/OT2 -411 din 22 iulie 
2022 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de 
Stat”.  

Comisia probleme sociale Executată 

32.  Decizia nr.05/12-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
examinarea notificării nr.1304/OT2 -412 din 22 iulie 
2022 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de 
Stat”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

33.  Decizia nr.05/13-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
deschiderea unei clase de liceu”. 

V.Banan 
Comisia probleme sociale 

Executată 

34.  Decizia nr.05/14-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
modificarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei 
vacante de administrator al Întreprinderii Municipale 
în care Consiliul Raional Cahul exercită funcția de 
fondator, aprobat prin Decizia nr. 03/05-V din 
17.09.2020”. 

R.Nedov 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată  

35.  Decizia nr.05/15-V din 12.08.2022 „Сu privire la 
încetarea contractului de mаnаgеmеnt încheiat ре 
perioadă dеtеrminаtă cu dl RADU Sегgiu, dirесtог al 
Întrеprindегii Municipale ,,Centrul Stomatologic 
Raional Cаhul”. 

N.Dunas Executată 

36.  Decizia nr.05/16-V din 12.08.2022 „Сu privire la 
constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
funcției de administrator al Întrеprindегii Municipale 
,,Centrul Stomatologic Cаhul”. 

N.Dunas 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată  

37.  Decizia nr.05/17-V din 12.08.2022  „Cu privire la 
delegarea unor atribuții vicepreședinților raionului 
Cahul”. 

Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată  

38.  Decizia nr.05/18-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional 
Cahul în  semestrul I al anului 2022”. 

C.Prepeliță 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată  

39.  Decizia nr.05/19-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
preluarea și transmiterea unor bunuri”. 

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

40.  Decizia nr.05/20-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 

Executată 
parțial 



 

2022”. buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

41.  Decizia nr.05/21-V din 12.08.2022 ”Cu privire la 
destiturea din funcție publică”. 

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Executată 

42.  Decizia nr.05/22-V din 12.08.2022 „Cu privire la 
împuternicirea exercitării atribuțiilor de funcție ale 
Șefului Direcției Generale Asistență Socială și 
Protecție a Familiei”. 

Comisia probleme sociale Executată 

 ȘEDINȚA ORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 
nr.06 din 30 SEPTEMBRIE 2022 

43.  Decizia nr.06/01-V din 30.09.2022 „Cu privivire la 
audierea raportului privind executarea bugetului 
raional Cahul în semestrul I al anului 2022”.  

N.Dunas 
Comisiile de specialitate 

Executată 

44.  Decizia nr.06/02-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
corelarea bugetului raional Cahul pe anul 2022 cu 
prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

45.  Decizia nr.06/03-V din 30.09.2022 „Despre 
modificarea anexelor nr.2 și nr.4 la Decizia nr. 03/09-
V din 9 iunie 2022 „Cu privire la modificarea 
bugetului raional Cahul pentru anul 2022”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

46.  Decizia nr.06/04-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
schimbarea denumirii instituției de învățământ 
general”.  

V.Baban 
Comisia probleme sociale 

Executată 

47.  Decizia nr.06/05-V din 30.09.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr. 05/07-V  din 12 august 2022 
„Cu privire la transmiterea unor bunuri din 
proprietatea raionului Cahul (administrarea IP Școala 
Primară-Grădiniță „A.Donici”, mun. Cahul) în 
proprietatea satului Andrușul de Sus  (administrarea 
Creșei-Grădiniță „Floricica”)”. 

V.Baban 
Comisia probleme sociale 

Executată 

48.  Decizia nr.06/06-V din 30.09.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr. 05/10-V din 2 august 2022 
„Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT2 – 
282 din 12 iulie 2022 a Oficiului teritorial Cahul al 
Cancelariei de Stat”. 

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Executată 

49.  Decizia nr.06/07-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
oferirea dreptului de a folosi cu titlu gratuit un 
spațiu”.  

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

În curs de 
executare 

50.  Decizia nr.06/08-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
numirea dnei Oxana Radu în funcția de șef al 
Direcției generale asistență socială și protecție a 
familiei”.   

N.Dunas Executată 

51.  Decizia nr.06/09-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele 
fixe”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

52.  Decizia nr.06/10 -V din 30.09.2022 „Cu privire la 
casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele 

V.Baban 
Comisia economie, reforme, 

Executată 



 

fixe, gestionate de instituțiile publice din subordinea 
Consiliului Raional Cahul”.  

buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

53.  Decizia nr.06/11-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
aprobarea casării unui automobil aflat în 
administrarea IMSP „Centrul de Sănătate Colibași”. 

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

54.  Decizia nr.06/12-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
delimitarea proprietății publice a raionului Cahul”.  

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

55.  Decizia nr.06/13-V din 30.09.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr. 05/15-V din 12 august 2022 
„Cu privire la încetarea contractului de management 
încheiat pe perioadă determinată cu dl Sergiu RADU, 
director al Întreprinderii Municipale ”Centrul 
Stomatologic Raional Cahul”. 

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Executată 

56.  Decizia nr.06/14-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
încetarea contractului individual de muncă încheiat 
pe perioadă determinată cu dna Viorica CASSIR, 
director al Instituției Publice „Azilul raional pentru 
persoane în vârstă  și persoane cu dizabilități”.  

N.Dunas Executată 

57.  Decizia nr.06/15-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
funcției de director al Instituției Publice „Azilul 
raional pentru persoane în vârstă și persoane cu 
dizabilități”. 

N.Dunas 
Comisia probleme sociale 

Executată 

58.  Decizia nr.06/16-V din 30.09.2022 „Cu privire la 
modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 
2022”.  

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

59.  Decizia nr.06/17-V din 30.09.2022 „Despre 
modificarea Anexei nr.2 la Decizia nr. 07/04-V din 
16 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea 
Programului privind repartizarea mijloacelor fondului 
rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea 
periodică și reparații curente a drumurilor de interes 
raional pentru anul 2022”  și Anexei la Decizia nr. 
03/08-V din 9 iunie 2022 „Cu privire la limitele 
alocațiilor financiare la întreținerea periodică și 
reparații capitale a drumurilor de interes raional pe 
anul 2022”. 

N. Dunas 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

Executată 

60.  Decizia nr.06/18-V din 30.09.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr. 04/04-V din 7 iulie 2022 
„Cu privire la transmiterea în gestiune a unor 
autospeciale de colectare a deșeurilor”.  

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 
 

Executată 

 ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 
nr.07 din 20 octombrie 2022 

61.  Decizia nr.07/01-V din 20.10.2022 „Cu privire la 
alegerea doamnei Tatiana SEREDENCO în funcția 
de vicepreședinte al raionului Cahul”. 

N.Dunas Executată 



 

62.  Decizia nr.07/02-V din 20.10.2022 „Cu privire la 
pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului 
Raional Cahul pentru activitate în perioada rece 
2022-2023”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

Executată 

63.  Decizia nr.07/03-V din 20.10.2022 „Cu privire la 
schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ 
general”. 

Comisia probleme sociale Executată 

64.  Decizia nr.07/04 -V din 20.10.2022 „Cu privire la 
desemnarea reprezentanților Consiliului Raional 
Cahul în structurile Euroregiunii „Dunărea de Jos”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

65.  Decizia nr.07/05-V din 20.10.2022 „Despre 
modificarea Anexei nr. 4 la Decizia nr. 06/13-V din 
21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea Statutului 
Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic 
Raional Cahul”, în redacție nouă”. 

E.Daud 
Comisia probleme sociale 

Executată 

66.  Decizia nr.07/06-V din 20.10.2022 „Cu privire la 
preluarea și transmiterea unor bunuri”. 

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

67.  Decizia nr.07/07-V din 20.10.2022 „Cu privire la 
casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele 
fixe”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

68.  Decizia nr.07/08-V din 20.10.2022 „Cu privire la 
modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 
2022”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 
parțial 

69.  Decizia nr.07/09-V din 20.10.2022 „Cu privire la 
transmiterea, cu titlu gratuit, a unui mijloc de 
transport”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

70.  Decizia nr.07/10-V din 20.10.2022 „Despre 
modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 10/01-IV din 
21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea 
Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul”. 

N. Dunas 
Comisia probleme sociale 

Abrogată 

 ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL  
nr.08 din 10 noiembrie 2022 

71.  Decizia nr.08/01-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
aprobarea structurii și organigramei Aparatului 
Preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor 
subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul 
pentru anul 2023”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

72.  Decizia nr.08/02-V din 10.11.2022 „Despre 
modificarea Anexei nr. 2 la Decizia 07/04-V din 16 
decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea 
Programului  privind repartizarea mijloacelor 
fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru 

N.Dunas 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

Executată 



 

întreținerea periodică și reparații curente a  
drumurilor de interes raional pentru anul 2022”. 

73.  Decizia nr.08/03-V din 10.11.2022 „Cu privire  la  
alocarea mijloacelor finaciare din fondul de rezervă al 
Consiliului Raional Cahul”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 
parțial 

74.  Decizia nr.08/04-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului 
de locuințe a Consiliului Raional Cahul”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

75.  Decizia nr.08/05-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţa 
militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2007 şi a 
cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai 
mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţă 
militară”. 

T.Seredenco 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată 

76.  Decizia nr.08/06-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
modificarea Actului de inventariere a clădirilor 
proprietate a Consiliului Raional Cahul conform 
situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia 
Consiliului Raional Cahul nr.04/11-I din 10 iunie 
2004”. 

R.Nedov 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

Executată 

77.  Decizia nr.08/07-V din 10.11.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr. 06/12-V din 30 septembrie 
2022 „Cu privire la delimitarea proprietății publice a 
raionului Cahul”. 

R.Nedov 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

Executată 

78.  Decizia nr.08/08-V din 10.11.2022 „Despre 
modificarea unor decizii ale Consiliului Raional 
Cahul”. 

N.Dunas 
Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată 

79.  Decizia nr.08/09-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
abrogarea Deciziei nr. 07/10-V din 20 octombrie 
2022 „Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia 
nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la 
instituirea Instituției Publice „Centrul de Tineret 
Cahul”. 

T.Seredenco 
Comisia probleme sociale 

Executată 

80.  Decizia nr.08/10-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Abrogată la 
data de 

26.01.2023 
 

81.  Decizia nr.08/11-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
transmiterea în comodat a unui bun imobil”. 

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

82.  Decizia nr.08/12-V din 10.11.2022 „Cu privire la 
procurarea unei autoclave pentru ÎM „Centrul 
Stomatologic Raional Cahul”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

 ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 



 

 nr.09 din 02 decembrie 2022 
83.  Decizia nr.09/01-V din 02.12.2022 „Cu privire la 

dispunerea consultării publice a proiectului de 
decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional 
Cahul pentru anul 2023”.  

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

84.  Decizia nr.09/02-V din 02.12.2022 „Cu privire la 
dispunerea consultării publice a proiectului de 
decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul 
pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru 
implementarea acesteia”. 

Comisia probleme sociale Executată 

85.  Decizia nr.09/03-V din 02.12.2022 „Cu privire la 
dispunerea consultării publice a proiectului de decizie „Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și 
stimularea performanțelor sportive”. 

Comisia probleme sociale Executată 

86.  Decizia nr.09/04-V din 02.12.2022 „Cu privire la 
dispunerea consultării publice a proiectului de decizie „Cu 
privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul 
proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în 
Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

87.  Decizia nr.09/05-V din 02.12.2022 „Despre 
modificarea Deciziei nr.03/24-IV din 24.09.2015 „Cu 
privire la delegarea atribuțiilor suplimentare 
președintelui raionului Cahul”. 

Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

Executată 

88.  Decizia nr.09/06-V din 02.12.2022 „Cu privire la 
modificarea bugetului rational Cahul pentru anul 
2022”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

89.  Decizia nr.09/07-V din 02.12.2022 „Despre modificarea 
Deciziei nr. 08/11-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la 
transmiterea în comodat a unui bun imobil”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

 ȘEDINȚA ORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 
 nr.10 din 15 decembrie 2022 

90.  Decizia nr.10/01-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023, 
în prima lectură”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

91.  Decizia nr.10/02-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

În curs de 
executare 

92.  Decizia nr.10/03-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de 
tineret din raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a 
Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”. 

Comisia probleme sociale În curs de 
executare 

93.  Decizia nr.10/04-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Secției economie și atragerea 
investițiilor”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

94.  Decizia nr.10/05-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Secției agricultură”. 

R.Nedov 
Comisia agricultură, alimentație, 
industrie și protecția mediului 

Executată 

95.  Decizia nr.10/06-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 

Executată 



 

proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și 
sanitație în Moldova” și condițiile ce urmează a fi 
realizate”. 

buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

96.  Decizia nr.10/07-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului  
Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”. 

Comisia probleme sociale Executată 

97.  Decizia nr.10/08-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului social 
„Asistență personală”. 

Comisia probleme sociale Executată 

98.  Decizia nr.10/09-V din 15.12.2022 „Privind 
modificarea Regulamentului cu privire la 
funcționarea Instituției Publice „Azilul raional pentru 
persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat 
prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017”. 

Comisia probleme sociale Executată 

99.  Decizia nr.10/10-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
modificarea Deciziei nr. 06/02-V din 30 septembrie 
2022 „Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul 
pe anul 2022 cu prevederile Legii bugetului de  stat 
pentru anul 2022”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

100. Decizia nr.10/11-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului  privind premierea și 
stimularea sportivilor”. 

T.Seredenco 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Notificată 
de OTCS 

101. Decizia nr.10/12-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă 
al Consiliului Raional Cahul”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

102. Decizia nr.10/13-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea Programului privind repartizarea 
mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor 
pentru întreținerea periodică, reparații capitale și 
curente a drumurilor de interes raional pentru anul 
2023”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

În curs de 
executare 

103. Decizia nr.10/14-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului 
de locuințe a Consiliului Raional Cahul”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

104. Decizia nr.10/15-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor bunuri”. 

T.Seredenco 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

105. Decizia nr.10/16-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
transmiterea unor bunuri (cărți)”. 

T.Seredenco 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

106. Decizia nr.10/17-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele 
fixe, administrate de Centrul militar teritorial Cahul”. 

T.Seredenco 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 

Executată 



 

transfrontaliere 
107. Decizia nr.10/18-V din 15.12.2022 „Cu privire la 

casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele 
fixe, administrate de Direcția generală asistență 
socială și protecție a familiei și gestionate de 
instituțiile subordonate acesteia”. 

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

108. Decizia nr.10/19-V din 15.12.2022 „Cu privire la aprobarea 
Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul 
pentru anul 2023”.  

C.Prepeliță În curs de 
executare 

109. Decizia nr.10/20-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 
2023”. 

Comisia administrație publică, 
respectarea drepturilor și 
libertăților omului, relații 
interetnice 

În curs de 
executare 

110. Decizia nr.10/21-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
constituirea Comisiei raional de concurs pentru 
acordarea dreptului de deservire a rutelor de pasageri, 
reglementarea activității transportului auto de călători 
și bagaje și securitatea circulației rutiere”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 
Comisia urbanism, construcții, 
gospodărie comunală, drumuri, 
relații funciare și cadastru 

Executată 

111. Decizia nr.10/22-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
extinderea perioadei de gestiune a unor autospeciale 
de colectare a deșeurilor”. 

R.Nedov 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

112. Decizia nr.10/23-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele 
fixe”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

113. Decizia nr.10/24-V din 15.12.2022 „Despre 
modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-Vdin 10 
noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, 
efectivului-limită și organigramei Aparatului 
președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor 
subdiviziuni subordinate Consiliului Raional Cahul 
pentru anul 2023”. 

E.Daud 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

114. Decizia nr.10/25-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
desemnarea reprezentantului Consiliului Raional 
Cahul în instanțele de judecată”. 

N.Dunas 
Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 

Executată 

115. Decizia nr.10/26-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
transmiterea în comodat a unui bun imobil”. 

Comisia probleme sociale În curs de 
executare 

116. Decizia nr.10/27-V din 15.12.2022 „Despre 
abrogarea Deciziei nr/02/14-V din 26 mai 2022 „Cu 
privire la desemnarea reprezentanților Consiliului 
raional Cahul în organele de urmărire penală și în 
instanțele de judecată”. 

C.Prepeliță Executată 

117. Decizia nr.10/28-V din 15.12.2022 „Cu privire la 
stabilirea indemnizațiilor pentru consilieri din cadrul 
Consiliului raional Cahul”. 

Comisia economie, reforme, 
buget, finanțe și relații 
transfrontaliere 
 

Executată 

 
Informații suplimentare privind deciziile adoptate  



 

 
Executarea 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, au fost organizate întruniri și grupuri de lucru unde 
s-au abordat problemele ce țin de procesul de administrare a treburilor publice din raion.  

Astfel, în domeniul educației au fost aprobate mai multe decizii.  Conform Deciziei nr. 04/14-V 
din 07 iulie 2022 „Cu privire la reorganizarea unei instituții de învățământ” IP Școala Primară-
Grădiniță ”A. Donici” din mun. Cahul a fost reorganizată în școala primară, schimbările au fost 
înregistrate la IP Agenția Servicii Publice la data de 28 noiembrie 2022.  

La fel și IP Gimaziu-Grădiniță „S.Esenin” din s. Alexanderfeld a fost reorganizată în gimnaziu, 
conform Deciziei nr. 07/03-V din 20.10.2022 „Cu privire la schimbarea denumirii instituției de 
învățământ general”. Schimbările au fost înregistrate la IP Agenția Servicii publice la data de 5 
ianuarie 2022.  

În baza Deciziei nr. 05/07-V din 12 august 2022 „Cu privire la transmiterea unor bunuri din 
proprietatea raionului Cahul”, de la Școala primară „A.Donici” din mun. Cahul au fost transmite 
bunuri în valoare de 100800,0 lei pentru Creșa-grădinița „Floricica” din s. Andrușul de Sus.  

La data de 20 octombrie 2022 a fost adoptată Decizia  nr. 07/02-V „Cu privire la pregătirea 
instituțiilor de învățământ pentru activitate în perioada rece 2022-2023”. La momentul actual toate 
instituțiile activează și sunt asigurate cu necesarul de resurse energetice. 

O atenție deosebită s-a acordat și domeniului sănătate. 
La data de 12 august 2022 a fost adoptată Decizia nr. 05/08-V „Cu privire la aprobarea 

Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025 în raionul Cahul”. Astfel, 
incidența cazurilor noi și recidive a cazurilor de  tuberculoză   în anul 2022 a constituit 31,5 la 100 mii 
populație (36 cazuri), iar pentru anul 2021 – 33,01 la 100 mii populație (41 cazuri).  

Pe parcursul anului 2022 au fost disponibile toate medicamente antituberculoase și 
consumabile de laborator la nivel raional. 

În baza Deciziei nr. 05/09-V din 12.08.2022 a fost aprobat Planul de intensificare a procesului 
de vaccinare la nivel local pentru anul 2022.  

În scopul îndeplinirii Planului respectiv, au fost întreprinse o serie de măsuri, cele mai 
importante fiind: 

- Întruniri cu părinții care refuză vaccinarea copiilor lor în cadrul PNI; 
- Comunicare directă cu cetățenii raionului despre importanța vaccinării; 
- Informarea reprezentanților serviciilor desconcentrate despre situația epidemiologică la 

infecțiile prevenibile prin vaccinări și activități de imunoprofilaxie în domeniul dat în cadrul 
ședințelor Colegiului consultativ  al SPD; 

- Identificarea copiilor refugiaților la încadrare în instituțiile de educație și învățământ cu 
studierea acoperirii vaccinale a lor; 

- Distribuirea materialelor vizuale în cadrul instituțiilor publice: școli, poștă, bancă, farmacii, 
etc.; 

- Asigurarea instituțiilor de asistență medicală primară cu doze suplimentare de vaccinuri 
necesare pentru desfășurarea campaniei de vaccinare, etc. 

Decizia nr. 06/07-V din 30.09.2022 „Cu privire la oferirea dreptului de a folosi cu titlu gratuit 
un spațiu” este  în curs de executare. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea deciziei au constat în oferirea cu titlu gratuit a dreptului de a 
folosi proprietatea publică gestionată de IMSP „Centrul de Sănătate Cahul” către A.O. „Pas cu Pas”, în 
scopul amplasării aparatului automat pentru distribuirea consumabilelor pentru beneficiarii 
programelor de prevenire a infecției cu HIV.  

Această activitate are loc în cadrul Proiectului de reducere a riscurilor de infecție cu 
HIV/SIDA/ITS în rândul populațiilor țintă prin intermediul distribuitoarelor automate de consumabile. 
Scopul proiectului este oferirea serviciilor de prevenire pentru toate grupurile de risc sporit de infectare 
cu HIV (GRSI) prin metode alternative.  



 

Din motiv că Ministerul Sănătății al Republicii Moldova nu a dotat aparatul cu consumabile, 
aparatul, la moment, nu este funcțional și nu este instalat pe teritoriul IMSP „Centrul de Sănătate 
Cahul”. 

Întru executarea Deciziei nr. 07/08-V din 20.10.2022 „Cu privire la modificarea bugetului 
raional Cahul pentru anul 2022”, au fost îndeplinite lucrări de reparație la instituțiile medico-sanitare 
publice, după cum urmează: 

- Schimbarea unui ascensor la CS Cahul; 
- Lucrări de reparație la OMF Pelinei; 
- Lucrări de reparație la OMF Roșu; 
- Reparația unui bloc sanitar la OMF Roșu; 
- Reparații interioare a clădirii IMSP Centrul de Sănătate Cahul; 
- Reparația acoperișului OS Iujnoe; 
- Conectarea la gaze naturale și montarea sistemului de încălzire la OMF Trifeștii Noi, OMF 

Lopățica, OS Burlacu; 
- Reparația acoperișului la CS Crihana Veche; 
- Lucrări de reparație la OMF Manta; 
- Lucrări de reparație la OS Chircani; 
- Servicii de proiectare pentru gazificare; 
- Lucrări de reparație la CS Larga Nouă; 
- Lucrări de reparație la OMF Baurci-Moldoveni; 
- Lucrări de reparație la OMF Zîrnești. 

De asemenea, au fost procurate două aparate pentru sterilizarea și dezinfectarea instrumentelor 
medicale (autoclave) pentru ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cahul”. 

Asigurarea copiilor primului an de viață  cu amestecuri lactate a fost asigurată în totalitate. 
Deciziile privind gestionarea finanțelor și a patrimoniului public ocupă un loc aparte în 

actele normative aprobate de Consiliul Raional. 
Decizia nr. 05/20-V din 12 august 2022 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul 

pentru anul 2022”:  
- Sursele  în  sumă  de  655 mii  lei  alocate  la  4  primării,  conform  anexei  nr.1  la  decizie,  au  fost  

valorificate  complet,  conform  destinației; 
- Sursele  alocate  pentru  lucrări  de  reparație  la  Centrele  de  Sănătate  din  raion,  conform  anexei  

nr. 4  la  decizie,  în  sumă  de  4 745 mii  lei  au  fost  valorificate,   cu  excepția    celor  preconizate  
pentru  schimbarea  rețelei  electrice  interioare  la  CS  Slobozia  Mare,  în  sumă  de  100 mii.  lei.  
N-a  fost  posibil  de  a  fi  contractate  lucrările din  lipsa  proiectului  tehnic,  ulterior  aceste  surse  
cât  și  sursele  economisite  în  urma  procedurilor  de  achiziție  au  fost  redistribuite  la  lucrări  de  
reparație  la  alte   instituții. 

- Sursele  alocate  conform  pct. 1.2  și  2 al  deciziei  au  fost  valorificate,  cu  excepția  a  300 mii  lei  
pentru  lucrări  suplimentare  la  gazoductul  de  presiune  înaltă  Cahul - Andrușul  de  Sus - Badicul  
Moldovenesc - Doina,  tronsonul  Badicul  Moldovenesc.  Motivul  nevalorificării  este  faptul  că  
agentul  economic,  SRL „Lăcătuș”,  responsabil  de  prezentarea  documentației  de  execuție  a  
lucrărilor  la  tronsonul  Andrușul  de  Sus - Badicul  Moldovenesc,  se  află  în  proces  de  
insolvabilitate. 

Decizia  nr. 07/08 – V  din  20.10.2022  „Cu  privire  la  modificarea bugetului   raional  Cahul  
pentru  anul  2022”:  

- Sursele  repartizate  către 9 primării  în  sumă  de  1 700  mii lei  și  11  instituții  de  
învățământ  în  sumă  de  2 600 mii  lei,  conform  anexelor  nr. 3 și 4  la  decizie,  au  fost  
valorificate  complet,  conform  destinației. 

- Sursele  financiare  alocate  Centrului  de  Sănătate  Cahul,  conform  pct. 5  al  deciziei,  au  
fost  valorificate  conform  destinației. 



 

Din lipsa documentelor confirmative și a devizului de cheltuieli, nu a fost executat   pct.4 care 
prevede achitarea sumei  de 31,5 mii lei pentru lucrări de restabilire a stratului de protecție la 
Gazoductul subteran Cahul – Moscovei – Burlacu. 

Decizia nr.08/03-V din 10.11.2022 „Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din fondul 
de rezervă al Consiliului Raional Cahul” este executată parțial  deoarece solicitantul sumei de 60,0 
mii lei necesari pentru achiziționarea casei de locuit în s. Lopățica nu a prezentat acte doveditoare de 
identificare a spațiului locativ, venind ulterior cu o altă cerere în care solicită o sumă mai mare pentru 
procurarea locuinței.  

În scopul executării Deciziei nr.10/26-V din 15.12.2022 „Cu privire la transmiterea în comodat 
a unui bun imobil” a fost emisă dispoziția președintelui raionului Cahul nr. 09-n din 23 ianuarie 2023 
„Cu privire la instituirea Comisiei de transmitere-primire a bunurilor Direcției generale asistență social 
și protecție a familiei și urmează să fie efetuată transmiterea în conformitate cu legilația în vigoare.  

Executarea  deciziilor   nr. 06/17-V  din  30.09.2022  și  nr. 08/02-V  din   10.11.2022  privind  
valorificarea  surselor  fondului  rutier  se  anexează. 

 
  

    Cornelia PREPELIȚĂ, 
   Secretarul Consiliului Raional Cahul                                       
 
 

 
 
 
 

Anexă 
 

                   Notă  informativă  privind  executarea  Programului  de  reparație  
              și  întreținere  a  drumurilor  de  interes  raional  Cahul  în  anul  2022 
 
Nr. 
d/o 

Denumirea  
drumului 

Costul  
lucrărilor 
(lei) 

                                           
                                            Denumirea  lucrărilor 
efectuate   

1. L 660 R34,  drum  
de  acces către  
mun. Cahul 
   

 
  763 826,42 

-curățarea  drumului  și  acostamentelor – 4 260 m. p.; 
- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 46 m. 
p.; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 5 cm.) – 1 
581,9 m. p.; 
-tăierea,  nivelarea  și  readucerea  la  profil  a 
acostamentelor – 6,6 km; 
-consolidarea  acostamentelor  cu  un  strat  de  piatră  
spartă de  10 cm. - 1 400 m. p.; 
 lățimea  drum.= 7 m.,  L (renovat)  = 226 m. 

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

 
   1 393 
829,37 

-curățarea  drumului  și  acostamentelor – 3 300 m. p.; 
- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 220 
m. p.; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) - 4690 
m. p.; 
-tăierea,  nivelarea  și  readucerea  la  profil  a 
acostamentelor - 600 m. p.; 
 lățimea  drum.=6 m.,  L (renovat)  = 781,7 m.  



 

3. L 679,  M3,  
drumuri  de  acces 
către  s. Văleni 

 
 2 939 
033,35 

-curățarea  drumului  și  acostamentelor – 3 697 m. p.; 
- frezarea  asfaltului  uzat – 934,25 m. p.; 
-îmbrăcăminte de  beton  asfaltic (grosimea 5 cm.) – 5 
131,25 m. p.; 
Llățimea  drum.= 6 m.,  L (renovat)  = 855,2 m. 

4. L 666,  porțiunea  
de  drum  Zîrnești - 
Baurci  Moldoveni 

 
  1 499 
858,60 

-curățarea  drumului  și  acostamentelor – 2 610 m. p.; 
- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 124 
m. p.; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) - 3438 
m. p.; 
--îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 6 cm.) - 828 
m. p.; 
- săpătura  mecanică  a  rigolelor – 103 m3; 
-tăierea,  nivelarea  și  readucerea  la  profil  a 
acostamentelor – 9,2 km 
 lățimea  drum.=6 m,  L(renovat)  = 573 m. 

5. L 673,  drum  de  
acces către  s. 
Alexanerfeld   

 
   2 001 
040,63 

-curățarea  drumului  și  acostamentelor – 5 560 m. p.; 
- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 138 
m. p.; 
- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 7 cm.) - 178 
m. p.; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 5 cm.) – 4 778 
m. p.; 
-tăierea,  nivelarea  și  readucerea  la  profil  a 
acostamentelor – 20,0 km; 
 lățimea  drum.=6 m,  L(renovat)  = 796,3 m. 

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

 
 1 249 
764,99 

-curățarea  drumului  și  acostamentelor – 3 980 m. p.; 
- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 236 
m. p.; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) - 2950 
m. p.; 
-tăierea,  nivelarea  și  readucerea  la  profil  a 
acostamentelor – 6,6 km 
lățimea  drum.=6 m,  L(renovat)  = 491,7 m. 

7. L 674,  drum  de  
acces către  s. 
Vladimirovca 

 
  1 079 
934,85 

- curățarea  drumului  și  acostamentelor de  noroi – 680 m. 
p.; 
-reprofilarea  părții  carosabile  a  drumului  împetruit cu  
adios  de  material – 5 900 m. p. 
-piatră  spartă – 168,14 m. cubi;  
- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 186 
m. p.; 
- îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) – 250 
m. p.,  
- îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 5 cm.) – 1060 
m. p.,  
- reparația  podului. 
lățimea  drum.=6 m,  L(renovat): beton  asfaltic - 176,7 m.,  
drum  împetruit - 983,3 m 

8. L 652,  drum  de  
acces către  s. 
Doina 

   297 286,69 -curățarea  drumului  și  acostamentelor de  noroi – 240 m. 
p.; 
-frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 51 m. 



 

p.; 
- îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) – 540 
m. p; 
Lățimea  drum.= 6 m,  L(renovat)  = 90,0 m 

9. L 672,  drum  de  
acces  către  s. 
Pelinei   

 
 3 537 
666,21 

- strat  de  fundație  din  pitră  spartă (grosimea 10 cm.) – 
12,46 m. cubi; 
- strat  de  fundație  din  piatră  spartă (grosimea 23 cm.) – 
246,85 m. cubi; 
-borduri  prefabricate  BP (100X30X15) cm. – 337 m; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 6 cm.) - 2355 
m. p.; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) - 2355 
m. p.; 
-amenajarea  întrărilor  în  curți  (strat  de  fundație  10 cm-
31,3 m. c.,  20 cm.=62,6 m. c.,  îmbrăcăminte  beton  
asfaltic, 5 cm.-313 m. p.). 
  Lățimea  drum.=6 m.,  L((nou construit)  = 392,5 m. 

10. L 653,  drum  de  
acces  către  s. 
Iasnaia  Poleana 

    297 
870,66 

-reprofilarea  părții  carosabile  a  drumului  împetruit cu  
adios  de  material – 6 800 m. p.; 
-săpătura  mecanică  a  rigolelor – 192 m3; 
-piatră  spartă – 148,2 m3  
Lățimea  drum.= 6 m,  L(renovat)  = 1133,3 m 

11. L 676,  M3,  drum  
de  acces  s.  
Burlăceni 

  981 092,78 -demolarea  sistemului  rutier  existent (decapări,  săpături, 
transportare); 
- strat  de  fundație  din  piatră  spartă (grosimea 16 cm.) – 
131,2 m. cubi; 
- strat  de  fundație  din  piatră  spartă (grosimea 12 cm.) – 
102,0 m. cubi; 
- strat  de  fundație  din  piatră  spartă (grosimea 10 cm.) – 
87,6 m. cubi; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 6 cm.) – 876,0 
m. p.; 
-îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) – 876,0 
m. p., 
lățimea  drum.=6 m,  L (nou construit )= 146 m. 

12. L 667,  drum  de  
legătură  între  s. 
Zîrnești  și  Paicu 

 526 974,59 --curățarea  drumului  și  acostamentelor de  noroi – 840 m. 
p.; 
-frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 60 m. 
p.; 
- îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) – 600 
m. p. + 420 m. p. - drumuri  laterale; 
-readucerea  la  profil  a  acostamentelor – 2 800 m. p.; 
-săpătura  mecanică  a  rigolelor – 25 m3;  
 lățimea  drum.=6 m,  L (renovat) = 100 m. 

13. L 662,  drum  de  
acces  către  s. 
Lopățica 

    397 
654,64 

- frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 80 m. 
p.; 
-consolidarea  acostamentelor  cu  un  strat  de  piatră  
spartă (grosimea 10 cm.) – 3 330 m. p.,  
-readucerea  la  profil  a  acostamentelor – 696 m. p; 
-scarificarea  platformei  drumului  cu  adios  de  piatră  
spartă – 337 m. cubi; 



 

-reprofilarea  părții  carosabile  a  drumului  împetruit – 6 
150 m. p., 
lățimea  drum.=6 m,  L(renovat)  = 1 025 m. 

14. L679.1,  acces  
către  Azilul  de  
bătrîni,   
s. A. I. Cuza 

    206 
027,90 

-reprofilarea  părții  carosabile  a  drumului  împetruit cu  
adios  de  material – 2 800 m. p. 
-piatră  spartă – 110  
Lățimea  drum.= 6 m,  L(renovat)  = 466,7 m 

15. L 655,  drum  de  
acces  către  s. 
Frumușica 

 298 338,28 -reprofilarea  părții  carosabile  a  drumului  împetruit cu  
adios  de  material – 4 800 m. p.; 
-săpătura  mecanică  a  rigolelor – 320 m3; 
-piatră  spartă – 136,6  
Lățimea  drum.= 6 m,  L(renovat)  = 800,00 m 

16. L 677,  drum  de  
acces  către  
s.Iujnoie 

     297 
426,04 

-reprofilarea  părții  carosabile  a  drumului  împetruit cu  
adios  de  material – 8 600 m. p.; 
-săpătura  mecanică  a  rigolelor – 114 m3; 
-piatră  spartă – 154,0 m3  
Lățimea  drum.= 6 m,  L(renovat)  = 1433,3 m 

17. L 678 M3,,  drum  
de  acces  către  
stația  Greceni 

297 038,47 -reprofilarea  părții  carosabile  a  drumului  împetruit cu  
adios  de  material – 7 400 m. p.; 
-săpătura  mecanică  a  rigolelor – 240 m3; 
-piatră  spartă – 142,4  
Lățimea  drum.= 6 m,  L(renovat)  = 1233,3 m 

18. L 654,  drum  de  
acces  către  s. 
Spicoasa 

297 872,43 -curățarea  drumului  și  acostamentelor de  noroi – 880 m. 
p.; 
-frezarea  și  plombarea  gropilor (grosimea 5 cm.) - 52 m. 
p.; 
- îmbrăcăminte  de  beton  asfaltic (grosimea 4 cm.) – 500 
m. p; 
Lățimea  drum.= 6 m,  L(renovat)  = 83,3 m 

   

20. L663 R32,  
Andrușul  de  Sus 
– Rumeanțev 

626 721,01 -profilarea  părții  carosabile  a  drumurilor  înpetruite – 5,5 
km; 
-readucerea  la  profil  a  acostamentelor – 620 m2; 
-profilarea  mecanică  a  taluzului  debleului  și  rambleului 
– 7400 m2; 
-săpături  mecanice  cu  excavator – 1400 m2; 
-săpătura  mecanică  la  rigole – 1140 m2; 
-nivelarea  cu  autogreider – 7350 m2; 
-compactarea  ramleului  și  a  umpluturilor  cu  rulou – 
1415 m2; 
-strat  de  pămînt  stabilizat  mechanic  pe  loc  de  adios  
de  materiale  granulate – 2900 m2; 
-săpătură  mecanică  în  profile  mixte  ,  e4xecutată  cu  
bulldozer -740 m2 

21. Servicii  de  
întreținere  a  
drumurilor  pe  
timp  de  iarnă 

  182 132,78 Îanuarie -martie  2022: 
-descărcarea  materialului  antiderapant  în  grămezi  pe  
drumurile  de  interes  raional – 110 t.; 
-răspîndirea  materialului  antiderapant pe  carosabil  cu  
autospeciala  KM 800 – 1 936 000 m. p.; 
-curățarea  părții  carosabile  de  zăpadă  cu  autogreider – 
196 km.; 
- răspîndirea  materialului  antiderapant  din  grămezi  pe  



 

carosabil – 62 640 m. p. 
22. Servicii  de 

verificare  a  
proiectelor  la  3  
porțiuni  de  drum 

      56 
364,00 

-Verificarea  documentației  de  proiect  la  reparația  
capitală  a  drumului  public  local L 672,  drum  de  acces  
către  s. Pelinei (10 584 lei); 
- Verificarea  documentației  de  proiect la  reparația  
capitală a  drumului  public  local L 676,  drum  de  acces  
spre  s.  Burlăceni (20 388 lei); 
- Verificarea  documentației  de  proiectla  reparația  
capitală a  drumului  public  local L 665,  R34,  drum  de  
acces   s. Larga  Nouă - Rumeanțev (porțiunea  Badicul  
Moldovenesc -  Rumeanțev)  (25 392 lei).  

23.  Servicii  de  
verificare  a  
lucrărilor  
executate la  12 
porțiuni  de  drum  

      70 
023,88 

L 668 R34, L 679 M3,  L 663 R32,  L 660 R34,  L 662 
R32,  L 652,  L 653,  L 654,  L 655,  
L 677,  L 678 M3, L 679.1 

24. Procurarea  
uneltelor  și  
sculelor,  
inventarului 

         
7426,00                       

Telefon  mobil 

TOTAL: 19 305 
204,57 

   Beton  asfaltic  total:  4 715,1 m.,  drum  renovat,  
inclusiv  reconstruit – 541,2 m. 
    Drumuri    împetruite  renovate – 7 074,9 m.  

 
      Dumitru  Crețu, 
 Șef  interimar,  Direcția  construcții  și  drumuri                                                               

 
 


