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VALORIFICAREA
investiţiilor capitale de către I.M. „Direcţia construcţii capitale”
a Primăriei mun. Chişinău pe perioada anului 2018
A

Conform Programului investiţiilor capitale pe anul 2018 aprobat de Consiliul
municipal Chişinău prin decizia nr. 15/1 (anexa 13.1) din 22.11.2017 „Cu privire la
aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2018 în lectura a doua şi corelarea
acestuia”, întreprinderii municipale „D.C.C.” a Primăriei i s-a repartizat 30,0 mln. lei
pentru construirea şi reparaţia capitală a celor 42 de obiective.
Conform planului precizat cu situaţia la 31.12.2018 suma investiţiilor capitale a
constituit 52928,8 mii lei pentru reparaţia şi construirea celor 48 de obiective. Pe
parcursul anului 2018 s-a valorificat o sumă de 44941,0 mii lei, sau 85 %, inclusiv
pe ramuri.
învăţământ - 9774,7 mii lei sau 98,3 %
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă - 11800,3 mii lei sau 91,5 %
Ocrotirea sănătăţii - 3530,1 mii lei sau 99,8 %
Gospodăria de locuinţe - 2664,7 mii lei sau 98,2 %
Dezvoltarea comunală şi amenajare - 13850 mii lei sau 93,1 %
Servicii în domeniul economiei (gaz, drumuri) - 1310,2 mii lei sau 99,0 %
Protecţie socială - 1420,1 mii lei sau 49,6 %
Servicii cu destinaţie generală - 121,6 mii lei sau 40,5 %
S-au finanţat 43265,6 mii lei, fiind datoria creditoare la data de 01.01.2019 în
sumă de 1675,4 mln. lei.
Investiţiile capitale în anul 2018 nu s-au valorificat complet (85 %) din cauza că,
6 obiective au fost incluse în Plan suplimentar în sumă de 15422,2 mii lei, din care
numai la obiectivul „Curăţirea albiei râului Bâc, de la str. Petru Rareş până la podul
din str. Cantonului” deja a fost elaborată documentaţia necesară. La celelalte
5 obiective („Reparaţia capitală a sălii festive a Liceului Teoretic „Kiril şi Metodiu”,
„Reparaţia sediului Direcţiei asistenţă socială a sectorului Botanica”, „Reconstrucţia
lacului de acumulare „Valea Morilor”, complexul sportiv din „Valea Trandafirilor”,
instalarea unui ascensor pentru persoane cu mobilitate redusă în holul clădirii
Primăriei mun. Chişinău) documentaţia de proiect şi deviz nu a fost elaborată.
Construcţia unor obiective se executa paralel cu lucrările de proiectare.

Din 48 de obiective care au fost incluse în Program pe anul 2018 au fost finalizate
12 obiective în sumă de 38,95 mln. lei şi sunt semnate procesele-verbale de recepţie
finală la care este elaborat proiectul deciziei a Consiliului municipal Chişinău pentru
darea lor în exploatare.
Din luna martie 2014 nu se aprobă decizia Consiliului municipal Chişinău pentru
reconstrucţia lacului de acumulare „Valea Morilor” în sumă de 71,177 mln. lei.
Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 9/39 din 16.01.2019 au fost
recepţionate 36 de obiective, construirea căror au fost finalizate din anii 2016-2017.
Se anexează programul de investiţii valorificat pe anul 2018 - 6 file.
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