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Nota informativă
La solicitarea DVS, I.M. „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei mun.
Chişinău Vă preztintă informaţia referitoare la construirea sălilor de sport la liceele
municipiului Chişinău, după cum urmează.
Conform programului de investiţii capitale în anul 2012 s-a demarat proiectarea
sălii sportive şi a atelierilor Gimnaziului nr. 86 din str. Vasile Lupu, 14. Lucrările
de proiectare s-au finalizat în anul 2013, costul căror a constituit 325,1 mii lei.
In anul 2014 s-a demarat construcţia obietivului. Suma contractului constituie
9181,9 mii lei din care s-au valirificat 3315,7 mii lei, sau 36,1%. Obiectivul nu se
finalizează din cauza repartizării în planurile anuale a sumei destul de nici. în 2014
din contul bugetului municipal s-au repartizat numai 2500,0 mii lei, iar până în anul
2018 s-au repartizat câte 100,0 mii lei.
Construirea sălii de sport a Liceului "Mircea Eliade”.
Lucrările de proietare s-au executat în anii 2014-2015, la care s-a valorificat o sumă
de 172,6 mii lei. Contractul la construirea obiectivului a fost încheiat cu SRL
„Fabianca” în sumă de 5228,0 mii lei. în 2017 obiectivul a fost finalizat. La ora
actuală se perfectează procesul-verbal de recepţie finală al obiectivului.
Construirea sălii de sport a Liceului MMihai Viteazul”.
Lucrările de proietare s-au finalizat în 2016 la o sumă de 284,5 mii lei. La starea de
01.01.2018 s-a valorificat o sumă de 3360,0 mii lei din suma totală de 7612,2 mii lei.
în anul 2018 s-a repartizat 1000,0 mii lei şi s-a executat 717,6 mii lei. Pentru
finalizarea obiectivului urmează de repartizat 3461,6 mii lei.
Construirea sălii de sport a Liceului MSpiru Haret”.
în anul 2017 construcţia nu a fost demarată pentru că s-au repartizat numai 500,0 mii
le i. Această sumă nu a fost suficientă pentru a săpa groapa de fundaţie cu conservaţia
ei pe perioadaa de iarnă.
Pentru anul 2018 la construcţia sălii de sport şi atelierilor Gimnaziului nr. 86 din
str. Vasile Lupu, 14 şi la construcţia sălii de sport a Liceului "Spiru Haret” conform
programului de reparaţii şi investiţii capitale s-au repartizat câte 100,0 mii lei. Aceste
sume nu sunt suficiente pentru a demara construcţia obiectivelor.
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