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DECIZIE
mun. Cahul

Nr.07/13-IV din 20 decembrie 2018

Cu privire la cofinan{area proiectului

,,Construc{ia apeductului magistral Cahul - Lebedenco

- Pelinei - G[vlnoasa - Vulclneqti - A. I. Cuza qi re{ele

interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei,

Situc, Givlnoasa, Vladimirovca ;i Nicolaevca, Etapa II"

in temeiul art. 43, art. 46 din Legea privind administralia publica locald nr. 436-XVI

din 2g.12.2006, art. 4, art. 12 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea

administrativd, Legii privind finanlele pub'iice locale nr.397-XY din 16.10.2003, avizului Comisiei

consultative economie, reforme, buget, finanle qi rela{ii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul

1. Se aprobd Acordul de cofinanlu." u oro,3"1tl,?o'*ru"!ia apeductului magistral Cahul -
Lebedenco - pelinei - Gdvdnoasa - Vulcdne;ti - A. L Cuza qi refele interioare ale satelor

Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sdtuc, Gdv[noasa, Vladimirovca qi Nicolaevca",Etapa

II, conform anexei Ia prezenta decizie.

2. Se aprob6 cofinanlarea proiectului sus menlionat in sumb de 422 936,25 lei din contul

mijloacelor financiare prevdzute in bugetul raional Cahul pe anul 2019'

3. Se recomand6 autoritd{ilor administraliei publice locale de nivelul I din com. Pelinei, com'

G6vdnoasa, S. A. l. Cuzagi s. Alexanderfeld sd aprobe in bugetele locale transferuri capitale

primite cu destinalie speciald intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I

in cadrul unei unit6li administrativ-ieritoriale pentru finanlarea cheltuielilor prev[zute in

Acordul de cofinanfare.
4. Direc{ia generald finanle (dl Constantin Hodenco),

propune modificarea bugetului raional Cahul la

achitarea contribufiei pentru serviciile de proiectare

inbaza Deciziilor Consiliilor locale, va

venituri qi cheltuieli pentru a asigura

cdtre Agenfia de Dezvoltare Regionald

Sud.

5. Se imputernicegte pregedintele raionului cahul, dl Ion GROZA, s[ semneze Acordul de

cofinanlare a Proiectului.
6. Controlul arup.u indeplinirii prevederilor prezentei decizii va fi exercitat de cdtre dl Ion

Groza,pregedintele raionului 
^Cuhul, 

9i de Comisia economie' reforme, buget' finan{e 9i

rela{ii transfrontaliere (pregedinte dl $tefan Bratu)'

Tatiana SEREDENCO
Pregedi

Cornelia PREPELITA
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Anexd
lui Raional Cahul

-IV din 20.12.2018

ACORD
DE COFINANTARE

a proiectului ,'Construclia apeductului magistral Cuhul - Lebedenco - Pelinei - Gdvdnousa -
Vitcdneqti - A. I. Cuza ;'i regite interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sdtuc,

Gdvdnoasa, Vladimitovca Ei Nicolaevca", Etapa II

PREAMBUL

Fiind congtien{i de responsabilitatea pe care o avem in vederea sporirii calitdlii serviciilor

publice locale de alimentare cu api potabild a raionului Cahul, precum 9i extinderii ariei de

acoperire a acestora,

Reiterind angajamentele asumate in cadrul Memorandumului de in{elegere la

implementarea mlsuiitor de modernizare a serviciilor publice locale in sectorul de

apiovizionare cu apd qi canalizarein raionul Cahul semnat la 15 februarie 2018,

in temeiul Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administralia publici locald, Legii nr. 435

din 2g.12.2006 privind descentralizarea administrativd, Legii privind finan{ele publice locale nr.

397-XV din 16.10.2003,

Consiliul Raional Cahul, reprezentat de Dl Groza Ion, preqedinte, in calitate de beneficiar

principal al proiectului, 9i

Consiliul comunal Pelinei, reprezentat de Dna Munteanu Nina, primar, in calitate de

beneficiar final al proiectului,

Consiliul comunal G[v5noasa, reprezentat de Dl Ivanov Vadim, primar, in calitate de

beneficiar final al proiectului,

Consiliul local A. l. Cuza, reprezentat de Dl Calaidjoglu Nicolae, primar, in calitate de

beneficiar final al proiectului,

Consiliul local Alexanderfeld, rcprezentat de Dna Arnautov Liubovi, primar, in calitate de

beneficiar final al proiectului,

denumite in continuare PAR1I, au convenit asupra urm6toarelor:

I. DISPOZITII GENERALE

1. Obiectul acordului il constituie angajamentul pdrlilor de a asigura contribulia financiard pentru

acoperirea costului volumelor adilionale pentruservicii de proiectare a proiectului "Construcfia

apeiuctului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Gdvdnoasa - VulcdneEti - A' I. Cuza 9i

,.1"1. int..ioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sdtuc, Gdv[noasa, Vladimirovca

gi Nicolaevca",EtapaII, in valoare totald de742 936 lei'

II. ANGAJAMENTELE ASUMATE
2. Consiliul Raional Cahul iqi asumd urmdtoarele angajamente:

2,1. Va asigura deschiderea contului pentru transferuri capitale acordate cu destinalie speciald

intre bugetele locale de nivelul 1t ;i bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitali

admini strativ-teritoriale ;



2.2. Va asigura parteasa de cofinanlare aproiectului in valoare de 422 936,25 lei:
2.3. Va asigura transferul mijloacelor financiare in valoare totali de742 936 lei, contribufie a

tuturor pd(ilor semnatare cdtre Agenlia de Dezvoltare Regionald Sud, in calitatea sa de

Agenlie de Implementare a proiectului, pentru asigurarea achitdrii serviciilor de proiectare

pentru proiect.
3. Consiiiul comunal Pelinei va asigura partea sa de cofinanlare a proiectului in valoare de

100 000 lei qi va vira sursele financiare la contul prevdzut in acest scop deschis de cdtre Consiliul

Raional Cahul pind la data de 31 ianuarie 2019.
4. Consiliul comunal Gdvdnoasa va asigura parlea sa de cofinanlare a proiectului in valoare de

100 000 lei gi va vira sursele financiare la contul prevdzut in acest scop deschis de c[tre Consiliul

Raional Cahul pind la data de 3l ianuarie 2019.

5. Consiliul local A. I. Cuza va asigura partea sa de cofinan[are a proiectului in valoare de 60 000

lei qi va vira sursele financiare la contul prevdzut in acest scop deschis de cdtre Consiliul Raional

Cahul pind la data de 31 ianuarie 2019.
6. Consiliul local Alexandrfeld va asigura partea sa de cofinanlare a proiectului in valoare de

60 000 lei gi va vira sursele financiare la contul prevdzut in acest scop deschis de cdtre Consiliul

Raional Cahul pind la data de 3l ianuarie 2019.

III. DREPTURILE SEMNATARULUI

l. Sd monitorizeze procesul de execulie a lucrErilor de proiectare qi s[ aibd acces la toate actele ce

privesc mdsura investifionald in curs de implementare.

Z. 
-Sa 

participe la qedinlele de lucru ale Grupului de lucru pentru achizitii publice pe proiect, cu titlu
de observator qi sd se implice activ la toate etapele de implementare.

IV. DISPOZTTTI FINALE

4.1Prezentul acord este semnat in 5 copii identice gi intrd in vigoare din momentul semndrii;

4.2Depozitarul acordului este Consiliul Raional Cahul, care va pdstra o copie a acordului.

V. PARTILE SEMNATARE

Consiliul Raional Cahul Pregedinte
Groza Ion

Consiliul comunal Pelinei Primar
Munteanu Nina

Consiliul comunal Gdvdnoasa Primar
Ivanov Vadim

Consiliul sdtesc Alexandrfeld Primar
Arnautov Liubovi

Primar
Calaidjoglu Nicolae

Consiliul sdtesc Alexandru Ioan Cuza


