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REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul ordgdnesc Cricova

PRIMARIA

IIPNM3PLIfl

DECIZIE

nr.ll2

din 15 februarie 2018
Cu privire la aprobarea planului
de mdsuri pentru denroltarea
social-economicd a or. Cricova
pentru anul 2018

in scopul rezolvdrriproblemelor social-economice cit

gi asigurdrii unei bune

funcliondri a instituliilor social-culturale din teritoriul or. Cricova gi in
conformitate cu Decizia Consiliului ordqenesc Cricovanr.4ll din24.09.2015 "Cu
privire la aprobarea planului de mdsuri pentru dezvoltarea social-economicd a or.
Cricova pentru anli 2015-2019" in temeiul art.I4 din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 "Privind administralia publicd locald", Consiliul
ordqenesc Cricova DECIDE:

1. A aproba planul de mdsuri pentru dezvoltarea social-economicd

a or.

Cricova pentru anul 2018.(Anexa 1)

2.

Primdria or. Cricova va determina sursele de finantare gi executarea
misurilor indicate in pct.1.

3.

Comisia pentru buget, finanfe, economie qi reforme, dl Efim Onilov qi
comisia pentru arhitecturS, urbanism, dezvoltare rurald gi amenajare a
teritoriului, dna Nina Eremeico vor asigura controlul indeplinirii
prevederilor prezentei decizii.

Pregedinte de gedin{d:
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Viorica Cazacu

na Certan

Anexa

nsiliului ordqdnesc
l2 din15.02.2018
v

-economtca
Planul de mdsuri pentru
a ora;ului Cricovu pentru anul 2018
Denimirea misurii

Nr.

Sursa de

finantare

d/o
1.

2.

Amenajarea in asfalt a strdzrlor
Moldovil a, Cvza Vodd, Drumul
Viilor, Renaqterii, Buna Vestire, Pdcii
Amenajarea stradelelor- cale de acces
str. V. Alecsandri, Ciorescu, str.
Miorila-M .F runze, str. FrunzeLivezilor, str.Pdcii-Miorila,
str.M.Eminescu- Iu. Gagarin,
str.Decebal, str.Doina-Chiqindului,
str.Bucuria-Doina

buget

1.2 mln lei

local

600 mii lei

Amenajarea in varianta de pietriq a
strdzilor in perimetrul Biruinlei 60
ani,Alba Iulia, qos. Chiqindului.

buget
local

2.6 mln lei

Construclia relelelor de canalizare in
perimetrul strdzilor Nucarilor, 31
August, P. Ungureanu, Chiqindului

buget
local

5,1 mln

Planul general de dezvoltare a or.
Cricova

buget
local

600 mii lei

Reparalia cdilor de acces cdtre
blocurile pe str. Chigindului,9T
Chiqindului,99

buget

600 mii lei

Construclia trotuarului str.
P.Ungureanu

8.

local

buget
local

4.

7.

3,8 mln lei

6 mln lei

Re

6.

buget

buget
local

onstru ctia strdzti Chi qindului

3.

5.

Pre{ estimativ

c

,

local

T

9.

10.

1l

12.

13.

Lucriri

de reconstruclie a sistemului
de iluminare stradalS str. Pdcii, str.
Miorila, str. M.Frunze, str. Liv ezilo4
str. Minerilor

Instalarea terenului de joacd pentru
copii str. Luceafbrul, 1, Chiqindului,
84, str. Libertdlii, 8

Lucrdri de proiectare a apeductului in
cartierul de case noi nr. 6
Amenaj area teritoriului adiacent
Liceului Teoretic "Al.Mateevici"
Reparalia blocurilor sanitare la
Gimnaziul rc. 77

buget de stat

400 mii lei

buget

600 mii lei

local

buget
local
buget
local

80 mii lei

800 mii lei

buget

local

400 mii lei
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