CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 7/4

din 30 iunie 2009

Cu privire la aprobarea Programului
de lucrări la reparaţia capitală a fondului locativ
pe anul 2009 conform prevederilor deciziei Consiliului
municipal Chişinău nr. 2/7 din 17.02.2009 „Cu privire la
stabilirea bugetului municipal Chişinău pe anul 2009 în
lectura a doua”
În conformitate cu prevederile pct. 11 al deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din
17.02.2009 „Cu privire la stabilirea bugetului municipal Chişinău pe anul 2009 în lectura a
doua”, în temeiul art. 21(5) din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind
finanţele publice locale”, în temeiul art. 14 (2) lit. (n) şi art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006, „Privind administraţia publică locală”, Consiliului
municipal Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă achitarea datoriilor creditoare din alocaţiile pe anul 2009, pentru lucrările
executate şi neachitate în anul 2008, în sumă de 4273,8 mii lei.
2. Se aprobă operarea unor modificări în Programul de lucrări la reparaţia capitală a
fondului locativ, pe obiective şi tipuri de lucrări, al Direcţiei generale locativcomunale şi amenajare pe anul 2009, în limita mijloacelor bugetare prevăzute în
bugetul municipal Chişinău pe anul 2009, conform anexei.
3. Lucrările de reparaţie curentă vor fi efectuate de către ÎMGFL, APLP sau ÎMPSL din
sectoare în baza contractelor încheiate cu gestionarii.
4. Se pune în sarcina Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare (dl Petru Gontea),
începînd cu data de 01. 01.2010 elaborarea unui mecanism de evidenţă pe fiecare bloc
locativ a mijloacelor băneşti încasate şi utilizate la capitolul deservirea blocului.
5. Se obligă Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl Petru Gontea) să respecte
strict prevederile Legii nr. 96 –XVI din 13. 04. 2007 „Privind achiziţiile publice” şi
Legii nr. 721 –XIII din 02. 02 .1996 „Privind calitatea în construcţii”.
6. Primarul municipiului Chişinău dl Dorin Chirtoacă va asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei Decizii.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Alexandru Corduneanu

CONTRSEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

Anexă la decizia
Consiliului municipiului Chişinău
nr. 7/4 din 30.06.2009

Programul de lucrări la reparaţia capitală a fondului locativ pe
obiective şi tipuri de lucrări al Direcţiei generale locativ-comunale şi
amenajare pe anul 2009

Capitolul I
- Din alocaţiile pe anul 2009, se distribuie la achitarea datoriilor creditoare pentru
lucrările executate şi neachitate în anul 2008
lei

4273,8 mii

Capitolul II
- Cheltuieli pentru procurarea materialelor de construcţie
la reparaţia fondului locativ
lei

-

2000,0 mii

- Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz,
expertize tehnice etc.
lei

-

400,0 mii

TOTAL GENERAL

SECERETAR AL CONSILIULUI

- 6673,8 mii lei

Valeriu Didencu

