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DISPOZITIE
mun.Cahul

din /l,tg

Nr. &3f ,z

2018

Cu privire la organizarea qi desfiqura,re^ audierilor publice
a Planului de Ac{iuni in domeniul aprovizionirii cu api qi servicii
de canaliz^re a raionului Cahul pentru perioada 2018 - 2023 (din cadrul
Strategiei de dezvoltare socio-economic[ a raionului Cahul 2017-2020)

in temeiul art. 8 aIin. (2), art.Sl alin. (2) lit.b), art.54 din Legea nr.436 - XVI din
28.12.2006 privind administralia publicd locald, art. 6, 7 din Legea nr. 239 - XVI din
13.11.2008 privind transparenla in procesul decizional, art.5 alin. (2), art. 11 alin. (1) qi
(2) dinLegea nr. 982 - XVI din 11.05.2000 privind accesul la informajie, Hotdririi
Guvernului Republicii Moldova Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de
consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional,
DISPUN:
1. Se stabileqte organizarea qi desfrqurarea audierilor publice a Planului de Acfiuni in
domeniul aproviziondrii cu apd ;i servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul
pentru perioada 2018 - 2023 (din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economicd a
raionului Cahul 2017-2020) pentru data de 27 septembrie20tT, ora 10:00, in incinta
Consiliului Raional Cahul.
2. La evenimentul dat se invitd:
Conducitorii subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul
Colaboratorii Aparatului preEedintelui raionului
Consilierii raionali
Primari qi consilieri locali din APL de niv.I

Reprezentan{i

ai

Operatorului Regional S.A. Apd-Canal Cahul

gi

ai

operatorilor locali de apd din raionul Cahul
Conducdtorii serviciilor desconcentrate in teritoriu
Reprezentanfi ai ONG - lor Ei ai sectorului privat
Reprezentanli ai mass - media locale gi regionale.
3. Se desemneazd, dl Segiu Drangoi, vicepreqedintele raionului Cahul, responsabil de
executarea prezentei dispozifii.
4. Controlul asupra indeplinirii prezentei dispozilii mi-l asum.
*
Pregedintele
raionului Cahul
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GOI

AVIZAT:
Consiliului Raional Cahul
Cornelia PPREPELITA
Ex: Golub Victoria
Tel:0299-31-431

