Informaţia privind cheltuielile efective pe parcursul lunii ianuarie 2019
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie
Numărul de angajaţi conform statelor de personal 57

, efectiv

40

persoane

Executate cheltuieli, mii lei
articolul
de
cheltuieli

222400

222400

Bugetul
aprobat/preci
total de la
zat pe an. mii începutul
lei
anului

200010

115657.5

în luna curentă

17000

315110

251100
222990
222500

Î.M. Regia transport
electric

numărul , data
suma
valabilităţii
contractului,
contractului
mii lei

Contract
prestări servicii
de transport de
Cheltuieli aferente
călători cu
contractului privind
prestarea serviciilor de Primăria mun.
transport de călători
Chişinău,
Decizia CMC
nr. 3/40 din
16.05.2011

în limita
alocaţiilor
aprobată
anual de
CMC
200010

2425.9

Î.M. Regia transport
electric

9500

Î.M.Parcul Urban de
autobuze

Î.M.Parcul Urban de
autobuze

Cheltuieli aferente
contractului privind
prestarea serviciilor de
transport de călători

72000

Î.M. Regia transport
electric

80000

Î.M.Parcul Urban de
autobuze

cheltuieli pentru
asamblarea troleibuzelor
cheltuieli pentru
procurarea autobuzelor
Implementarea
proiectului Sistem de
taxare electronică în
transportul oublic

1000
250

denumirea bunurilor şi
serviciilor

achitarea
Contract
datoriei
prestări servicii anului 2018
de transport de
Cheltuieli aferente
călători cu
contractului privind
prestarea serviciilor de Primăria mun.
transport de călători
Chişinău,
Decizia CMC
nr. 3/40 din
16.05.2011
în limita
Contract
alocaţiilor
prestări servicii aprobată
de transport de anual de
Cheltuieli aferente
călători cu
CMC
contractului privind
Primăria mun. 115657.5
prestarea serviciilor de
Chişinău
transport de călători
aprobat prin
Decizia CMC
nr.3/29 din
19.11.2015

2000

251100

Lista agenţilor
economici

altele
Exdrupo

achitarea datoriei
anului 2018

fară contract
fără contract

72000

974.9

Exdrupo

Reparaţia şi întreţinerea
infrastructurii căilor de
comunicaţie din
mun.Chişinău, inclusiv
curţile de bloc

Exdrupo

Reparaţia şi întreţinerea
infrastructurii căilor de
comunicaţie din
mun.Chişinău, inclusiv achitarea datoriei
curţile de bloc
anului 2018

25000

Reparaţia şi întreţinerea
căilor de comunicaţie
suburbane

6000

Sistematizarea şi
securizarea circulaţiei
rutiere

Exdrupo

contract
nr.06/19 din
24.01.2019

101522.5

7250

Reabilitarea aleilor
pietonale cu trasarea
pistelor pentru biciclete,
parcul Valea Trandafirilor
municipiul Chişinău
Reparaţia şi întreţinerea
podurilor

2000

Exdrupo

Realizarea lucrărilor de
modernizare a
infrastructurii publice de
drumuri şi crearea
condiţiilor de acces şi
staţionare temporară
pentru transportul public
(troleibuze, autobuze,
maxi-taxi) în staţiile de
aşteptare program pilot
2019

contract
nr.06/19 din
24.01.2019

101522.5

Exdrupo

Program municipal de
amenajare a curţilor
blocurilor de locuit,
reparaţia curentă şi
capitală a căilor de
acces, trotuare, borduri
în curţile blocurilor de
locuit

contract
nr.06/19 din
24.01.2019

101522.5

Exdrupo

Salubrizarea străzilor
inclusiv în sezonul rece,
curăţirea canalizaţiei
pluviale

contract
nr.06/19 din
24.01.2019

101522.5

2502.5

Exdrupo

Salubrizarea străzilor
inclusiv în sezonul rece,
curăţirea canalizaţiei
pluviale

achitarea
datoriei anului
2018

0.2

Serviciul naţional de
Management al
Frecvenţelor Radio

dirijarea semafoarelor

0.7

Montelus SRL

responsabil tehnic
ValeaTrandafirillor

12000

5000

222500

101522.5

Amenajarea locurilor de
parcare, pavarea căilor
de comunicaţie din
municipiul Chişinău
amenagarea trotuarilor
tactile

10000

222990

contract
nr.06/19 din
24.01.2019

20000

altele

500

fără contract
achitarea
datoriei anului
2018

251100

1200

315110

5000

Lansare Program Smart
Transport Chişinău. Prin
acest program urmează
să fie creat şi lansat
sistemul SMART de
gestionare a circulaţiei
transportului public din
municipiul Chişinău, cu
finalizarea dotării
troleibuzelor şi
autobuzelor cu aparate
GPS, integrarea lor
electronică şi amplasarea
în staţii a panourilor de
informare a circulaţiei şi
sosirii următoarelor
unităţi de transport
Procurarea tehnicii
specializare

124000

Lucrări din contul
proiectului "Reabilitarea
străzilor centrale şi
modernizarea iluminatului
public al centrului
mun.Chişinău (pachet II)
SRE.31 AUDUST 1989,
STR. Tighina, str.
Allexandru cel Bun)
inclusiv servicii de
consultanţă Edis
Internaţional

312120

312120

Reabilitarea cartierului
Nucleul istoric al
Chişinăului, în perimetrul
str. Maria CibotariA.Şciusev- Sfatul ŢăriiM.Kogălniceanu,
iluminatulartistic nocturn

312120

Proiectul străzii Mesager,
Ciuflea, Izmail, Bouicani
str. Ion Creangă

222990

4000

62000

6600
99

222990

25000

2883.6

5000

2000

1261.5

I.M. Lumteh
I.M. Lumteh

energia electrică la
iluminatul public
energia electrică la
iluminatul public

contract
nr.4/19 din
04.01.2019

61901

achitarea datoriei
anului 2018

I.M. Lumteh

contract
Reparaţia şi întreţinerea nr.02/19 din
iluminatului public
02.01.2019

I.M. Lumteh

Reparaţia şi întreţinerea achitarea datoriei
iluminatului public
anului 2018

I.M. Lumteh

reparaţia şi întreţinerea
sistemului de dirigare a
semafoarelor

contract
nr.02/19 din
02.01.2019

30760.9

I.M. Lumteh

Modernizarea sistemului
de dirijarea a obiectivelor
de semafoare

contract
nr.02/19 din
02.01.2019

30760.9

I.M. Lumteh

Modernizarea sistemului
de dirijarea a obiectivelor achitarea datoriei
de semafoare
anului 2018

30760.9

15000

Modenizarea reţelelor de
iluminat public din
municipiul Chişinău

3500

I.M. Lumteh

Programul municipal de
amenajare a curţilor
blocurilor de locuit,
dezvoltarea iluminatului
public în curţile blocurilor
de locuit

I.M. Lumteh

Programul municipal de
amenajare a curţilor
blocurilor de locuit,
dezvoltarea iluminatului
public în curţile blocurilor achitarea datoriei
de locuit
anului 2018

594

222990

1363.8

Modernizarea sistemului
de iluminat pe str. Kiev,
bd Dacia, Viaduct, str.
Ciuflea, str. Alba Iulia.
Calea Ieşilor, bd
Moscovei, bd Mircea cel
Bîrtîn, PMAN, Bulgară,
Calea Moşilor, Budeşti 2,
iluminarea trecerilor
pietonale, iluminat
deecorativ
SA Compania Electrica

222990

I.M. Lumteh

222990

I.M. Lumteh

Iluminat stradal in
s.Dumbrava ,com
Truseni
Iluminat stradal in str.
Belgrad, 17
Reparaţia capitală a
pasagelor subterane

312120

5000

312120

40000

312120

3000

Construcţia obiectivelor
de semafoare

312120

2000

Piloni de delimitare acces
pe trotuare inclusiv
montarea pilonilor pe bd
Ştefan cel Mare şi Sfînt ,
bd.Negruzzi, str. Vasile
Alexandri

312120

2000

Lucrări de proiectare

312120

64000

1381

Varincom SRL

Reparaţia străzii Ion
Creangă

contract
nr.02/19 din
02.01.2019

achitarea
datoriei 2018
contract
nr.16/18 din
13.02.2018
contract
nr.16/18 din
13.02.2018

achitarea
datoriei 2018

6.5

Montelus SRL

responsabil tehnic
reparaţia str. Ion Creanga

achitarea
datoriei 2018

34.4

Montelus SRL

Responsabil tehnic
Reabilitarea utilitaţilor

achitarea
datoriei 2018

FPC Exfactor Grup

Reabilitarea utilităţilor
pachet II 31 august 1989,
str. Tighina,
str.Alexandru cel Bun

contract
nr.26/18 din
20.06.2018

30760.9

Reparaţia str.Mesager

312120

312120

5000

str.Columna, reţeaua de
contact la linia de
troleibuze

5000

211180

3626.5

293.1

Remunerarea muncii

211200

48.6

2.1

Remunerarea muncii
temporare

212100

783.1

64.5

Contribuţii de asigurări
sociale

165.4

13.3

Primele de asigurare
obligat de asisten în
medicină

110

8.9

212210

222110
222130,
inclusiv

GNF Furnizare Energie

enegia electrică

acord adiţional nr.
1 din 21.01.2019

Termoelectrica

energia termocă

achitarea datoriei
anului 2018

235
38.9

Termoelectrica

energia termocă

45

Apa canal

222190

6

Regia Autosolubritate

apă, canalizare
transportarea deşeurilor
solide

222210

74

Orange Moldova

servicii informaţionale

222140

222220

Starnet

servicii de internet

CEISIM UNISIM SOFT

servicii informaţionale

contract
010232/1218 din
02.01.2019
cont.nr.19/001bgs
din 05.02.2019

8.3
17.8

servicii de telecomunicaţii

31

IS Radiocomunicatii

radioul prin fir

222400

21

servicii de transport

222500

479

reparaţii curente

0.4
0.8
222600

110

Noster prim
I.I Volcu Octavian

deservirea aparatului de
casă
reparaţii curente a
imprimantelor

10

222720

80

deplasari în afara ţarii

222910

2.5

servicii editoriale

contract nr.78
din 02.01.2019
0.3

contract 04 din
03.01.2019
achitarea datoriei
anului 2018

1.4

222940

220

222980

16

222990

32

SRL Bercut Grup

Nunta SRL

42

273500

28

314110

50

DAAC Autosport

7

331110

300

inclusiv

1.9

Lucoikl Moldova
Lucoikl Moldova

332110

11

336110

90

Felicitări de anul Nou

fără contract

indemniz la încetarea
contractului individual de
muncă

fara contract

indemniz pentru
incapacitatea temporară
de muncă din mijloacele
angajatorului
procurarea maşinelor şi
utilajilor

1.3

315110

316110

Auto tzres SRL

contract
procurarea automobil de nr.08/19 din
serviciu
31.01.2019
procurarea uneltelor şi
sculelor
procurarea
compustibilului
procurarea
compustibilului
procurarea
compustibilului
procurarea pieselor de
schimb

1.4

I.I Volcu Octavian

0.5

Candelux Com SRL

incărcarea cu catredj

10.5

Procurarea materialelor
de construcţie

339110

25

procurarea altor
materiale
38.9

fara contract

achitarea datoriei
anului 2018
achitarea datoriei
anului 2018

49017

1007916.1

Şef al DGTP şi CC
Şef interimar DEF

achitarea datoriei
anului 2018
con 07/19 din
31.01.2019

procurarea materialelor
de uz gospodăresc

337110

total

con 14/18 din
13.02.2018

ediţii periodice
0.8

273200

servicii de pază

49055.9

Vitalie Butucel
Dina Popescu

162.8

288.6

