
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

MD-3909, m.Cahul, Piata Independenlei, 2
Iel.(299) 2-49 -88, fax.(299) Z-20_SB

PECITyEJTI4KA MOIAOBA
PAfroHHbIfr COBET KAXyJI

D-3909, lr.Kaxy:r, llxqa IrlnAeneH4eHuefi. 2
tel.(299) 2-49 -88, fax.(299) 2_20-58

DECIZIE
mun. Cahul

Nr.06/01-IV 6 decembrie 2018

Cu privire la aprobarea misurilor in vederea
implementirii Proiectului de construcfie a locuinfelor pentru
plturile socialmente vulnerabile II

in temeiul art. 43, art. 46 alin. (1) din LegeaRepublicii Moldov a nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publica locala, Legii Republicii
Moldova nr. 182 din 11 iulie'2012 pentru rutiftcareaAcordului-cadru de imprumut
intru realizatea Proiectului de construcfie a locuinlelor pentru pdturile sociaimente
vulnerabile II, semnat de Republica Moldova pi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei' urmdrind scopul atiagerii imprumutuiui investi{ional din partea B6ncii de
Dezvoltate a Consiliului Europei pentru construcfia apartamenielor sociale in
raionul Cahul, in vederea asigurdrii cu locuin{e sociale a categoriilor
social/economic vulnerabile, avind in vedere Decizia Consiliului Raionuf Cuh.rl
nt'04101-IV din 18 mai 2017 ,,Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahulin cadrul Proiectului de construclie a locuinlelbr pentru pdturile socialmente
vulnerabile II", avinil Comisiilor consultative de spicialitate, Consiliul Raional
Cahul

DECIDB:
Se imputernicegte Preqedintele raionului Cahul, dl Ion Groza, si semneze
contractul de imprumut cu Ministerul Finanlelor la suma de 100 000 Euro, pe o
perioadd de 20 de ani (de la data debursdrii), inclusiv 5 ani perioada de gra{ie,
9i Acordul de cooperare cu Unitatea de Implementare a proiectului de
Construc{ie a Locuinfelor pentru P6turile socialmente vulnerabile (UIp) Faza
II.
Decizia se expediazd cdtre Unitatea de Implementare a proiectului de
Construclie a Locuinlelor pentru Pdturile socialmente vulnerabile (UIp) FazaII
in vederea inilierii procesului de implementare a proiectului.
Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina preqedintelui
raionului Cahul, dl Ion Groza, gi a Comisiei consultative economie, reforme.
buget, finanle qi relalii i.ere (pregedinte dl $tefan Bratu)
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