
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

MD-3909, mun.Cahul, Piafa Independenlei, 2
tel.(299) 2-49 -88, tax.(299) 2-20-58

PEC[yEJrrrKA MOIAOBA
PAfrOHHbIfr CoBET KAXyJI

MD-3909, r.Kaxy:r, flsqa llHleueH4eHqefi, 2
tel. (299) 2 - 49 - 88, fax. (29 9) 2 -20 - 5 8

DECIZIE
mun. Cahul

Nr.05/04-IV 11 octombrie 2018

Cu privire la aprobarea Planului de acfiuni in domeniul
aprovizionirii cu api qi servicii de canalizare a raionului Cahul
pentru perioada 2018-2023, parte componenti
a Programului de dezvoltare socio-economici a raionului Cahul
peanii 20L7-2020

in temeiul art. 43 alin.1 lit. (i) din Legea privind administralia public[ localS nr.
436-XU din 28.12.2006, art.4 alin. (2), art. 5 din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind
descentralizarca administrativd, Programului de dbzvoltare socio-economicl a raionului
Cahul pe anii 2A17-2020 aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 01/01-IV diq
26 ianuarie 2017, avizelor Comisiilor consultative de specialitate, linind cont de sinteza
recomanddrilor prezentate in cadrul consult[rii publice a proiectului de decizie privind
aprobarea Planului de ac{iuni in domeniul aproviziondrii cu api qi servicii de canalizare a

raionului Cahul pentru perioada 2018 - 2023, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:

1. Se aprobd Planul de acliuni in domeniul aproviziondrii cu apd qi servicii de
canalizare a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023, parte componentA a

Programului de dezvoltare socio-economicd a raionului Cahul pe anii 2017 - 2020,
conform anexei.

2. Se pune in sarcina grupului de lucru privind actualizarea Planului de Acfiuni de

alimentare cu apd qi servicii de canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 -
2023, constituit prin Dispozi[ia Pregedintelui raionului Cahul ff. 57-d din
06.03.2018, sd asigure coordonarea ;i monitorizarea mersului indeplinirii Planului
de ac{iuni.

3. Grupul de lucru va evalua anual gradul de realizare a obiectivelor qi mdsurilof
stipulate in Planul de acliuni qi va informa Consiliul Raional despre mersul
realizdrii acestuia, va propune mdsuri de ajustare, corectare qi actualizare, dupd
caz.

4. Finanlarea Planului de acliuni respectiv se va efectua din contul qi in limita
mijloacelor aprobate anual in bugetul raional qi in bugetele unitdfilor
administrativ-teritoriale de nivelul I, precum qi din alte surse, conform legislaliei
in vigoare.

5. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie preqedintelui raionului Cahul, dl
Ion Groza, qi Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul.
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