VALORIFICAREA
investiţiilor capitale de către Î.M. „Direcţia construcţii capitale”
a Primăriei mun. Chişinău pe perioada ianuarie – noiembrie 2018
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, la care s-a valorificat
89,7 %.
În luna iulie curent la rectificarea bugetului prin decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 5/2 din 24.07.2018, Î.M. „D.C.C.” a Primăriei suplimentar i se include 6
obiective cu repartizarea limitului suplimentar în sumă de 15,42 mln. lei.
La limitul aprobat s-a repartizat suplimentar 1,44 mln. lei pentru reparaţia capitală a
secţiei de oftalmologie a spitalului clinic municipal „Sf. Treime” pentru finalizare,
3,5 mln. lei pentru construirea unei pante de acces pentru persoanele cu mobilitate
redusă şi 946,0 mii lei pentru diferite servicii la reconstrucţia scării de granit din
parcul „Valea Morilor”.
La 01 noiembrie 2018 planul precizat a constituit 51,31 mln. lei, din care în
lunile ianuarie – noiembrie curent s-a valorizat 31,84 mln. lei, sau 62,7 mln. lei,
inclusiv pe ramuri:
Învăţământ - 6,6 mln. lei sau 73,5 %
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă – 4,82 mln. lei sau 37,4 %
Ocrotirea sănătăţii - 3,46 mln. lei sau 97,9 %
Gospodăria de locuinţe - 2,43 mln. lei, sau 90,0 %
Dezvoltarea comunală şi amenajare - 12,62 mln. lei sau 84,8 %
Servicii în domeniul economiei (gaz, drumuri, podeţe) - 1,15 mln. lei sau 86,0 %
Protecţie socială - 1,0 mln. lei sau 35,2 %
Procentul mic de valorificare a investiţiilor capitale pe perioada de 11 luni ale
anului curent (62,7 %) este includerea în program a celor 6 obiective noi fără
documentaţia de proiect şi deviz. Documentaţia necesară este numai la obiectivul
„Curăţirea albiei râului Bâc, de la str. Petru Rareş până la podul din str. Cantonului”.
Executarea lucrărilor la acest obiectiv sunt complicate. Licitaţia a fost anunţată
repetat din cauza că, nu au fost participanţi. Contractul cu câştigătorul a fost încheiat
numai la 17 octombrie 2018 în sumă de 34,14 mln. lei. O situaţie analogică este şi la
obiectivul „Lucrări de proiectare şi construcţie a complexului sportiv din Valea
Trandafirilor”. Costul obiectivului constituie 6,0 mln. lei. Antreprenorul acestui
obiectiv depune toate forţele pentru a valorifica cele 6,0 mln. lei.
Pentru reparaţia capitală şi schimbarea acoperişului de tip moale în acoperiş de tip
rigid la Liceul „Kiril şi Metodiu” din str. B.Haşdeu, inclusiv reparaţia sălii festive
conform planului precizat s-a repartizat o sumă de 3,89 mln. lei, din care s-au
executat lucrări de construcţii-montaj în sumă de 2,49 mln. lei sau 68,7 %.

Pentru reconstruirea scării din granit din „Valea Morilor” sectorul nr.1 al Primăriei
oraşului Bucureşti a repartizat o sumă de 18,97 mln. lei. Conform contractului
restaurarea scării urmează să fie finalizată în luna iulie 2019. Din luna iunie 2018,
inclusiv până în luna noiembrie deja s-a executat o sumă de 9,25 mln. lei.
Din 42 de obiective din Programul aprobat pe anul 2018 s-au finalizat lucrările la
12 obiective. Deja sunt elaborate proiectele de decizii ale Consiliului municipal
Chişinău pentru aprobarea proceselor-verbale de recepţie finală.
Până la finele anului Direcţia va valorifica limitul investiţiilor capitale cu excepţia
limitului de investiţii capitale repartizate în a doua jumătate a anului curent.
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