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DECIZIE
mun. Cahul

Nr.07/14-IV din 20 decembrie 2018

cu privire la contractbrea managerului local de proiect

selectat in cadrul Memorandumului de In{elegere

la implementarea misurilor de modernizare a serviciilor
publice locale in sectorul de aprovizionare
cu ap[ qi canalizare in raionul Cahul

ip temeiul art. 43 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind

administralia publicd 1oca16, ?ft.4 alin. (2), ar,t.5 alin. (1) din Legea nr' 435 din

Zg.I2.Z00O piivind descentralizarea administrativd, T,egii nr.397 din 16.10.2003

privind finanlele publice locale, Memorandumului de inlelegere _la implementatea

m6surilor de modlrnizare a serviciilor publice locale in sectorul de aprovizionare

cu apb qi canalizare in raionul Cahul semnat la 15 februarie 2018, Deciziei

Consiliuiui Raional Cahul nr. 03112-IY din 28 iunie 2018, avizului comisiilor

consultative de specialitate qi in scopul asigurdrii continuitdlii implementdrii

eficiente a mbsuriior investilionale in sectorul de alimentare cu apd qi de canahzare

cu suportul GIZ, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:

l. Se aprobd prelungirea, pentru anul 2019, a contractului privind contribu{ia

financiarb la contractarea managerului de proiect selectat in cadrul

Memorandumului de inleleg ere Ia implementarea mSsurilor de modernizare

a serviciilor publice locale in sectorul de aprovizionare cu ap6 qi canalizare in

raionului Cahul.
Z. Se imputerniceqte preqedintele raionului Cahul sd semneze conttactul de

restituire a cheltuielilor privind contribulia financiard la contractarea

managerului local de proiect, conform anexei.

3. Achitarea se va efectua la contul Primdriei municipiului Cahul prin

transferuri curente acordate cu destinalie speciald intre bugetele locale de

nivelul II qi bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitdli administrativ-

teritoriale in limita resurselor financiare prevdzute in bugetul raional pentru

anul 2019.
4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina preqedintelui

raionului Cahul, dl Ion Groza, qi a Comisiei consultative probleme economie,
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primiria mun.Cahul in persoana primarului, dl Nicolae DANDI$, ce activeazd in baza Legti

ptiti"a administralia pubtta locald nr.436-XVI din28.12.2006' pe de o parte, gi

Consiliul Raional Cahul in persoana preqedintelui raionului Cahul, dl ron GRozA, ce activeazd

in baza Legii privind Legii privind administralia publicd locald nr.436-XVr dirt 28'12'2006 qi

Deciziei consiliului Raionai cahul ff. 02102-rv din 10 iulie 2015 ,,cu privire la alegerea

preEedintelui raionului Cahul", in continuare ,,Conttibuabil", au incheiat prezentul contract

privind urmdtoarele: 
I. oBIEcruL ..NTRACTULUI

1.1 Prezentul contract este incheiat in temeiul ,,MemorQndumului de inyelegere 19

implementarea mdsurilor de modernizare a serviciilor publice locale in sectorul de

aprovizionare cu apd ;i canalizare in raionul Cahul" semnat la 15 februatie 2018; tindnd

cont de procesul-verbal al qedinlei membrilor Comitetului Director Local de selectare a

managerului local de proiect, din 13.02.2018; in bazaDeciziei Consiliului Raional Cahul nr'

dinZO.tz.iotg ,,Cu privire la contractareamanagerului local de proiect selectat

in cadrul Memorandumului de Inlelegere la implementarea mdsurilor de modernrzare a

serviciilor publice locale in sectorui dJaprovizionare 9u 
apa qi canabzare in raionul Cahul'"

1.2 Obiectul prezentului contract il constituie restituirea cheltuielilor pentru contractarea

managerului local de proiect, in perioada 01'01'2019 ,3-I:]2:T)1:*ty::
il. ilnr,{ $I MODUL EFECTUARII DECONTARILOR

2.1 plataconform obiectului prezentului contract constituie -- 1300 lei/lunar (o mie trei sute lei/

lunar) in timP de 12 luni.

2.2 Transferul se va efectua nu mai tdrziude data de 10 a lunii curente'

i.i i"-" a tuti uprezentului contract constituie 15 600 lei (cincisprezece mii gase sute lei)'

ilI. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

3.L contribuabilul se obliga sd efectueze pldlile conform p.2.I.qip.2.2. ale prezentului contract'

3.2 pentru neindeflinirei condiliilor coniractului, pdrfile poartd responsabilitate conform

legislaliei in vigoare.

3.3 p6rlile uor r"ro-iuu conflictele privitor la indeplinirea contractului pe cale amiabild'

IV. STIPULARI SUPLIMENTARE

4.1 Modilicarea clauzelor contractului, prelungirea sau rezilierea lui se efectueazd la acordul

pd4ilor contractate.
4.2 Neinlelegerile apdrute in timpul funcliondrii contractului se examineazd de cdtre instanlele de

judecat6.

4.3 Prezentul contract intrd in vigoare incepdnd cu ------------
4.4 Prczentul contract s-a intocmit in trei exemplare cu putere juridicd egald'

v. R-ECHEZITELE BANCARE pi,r.nnnsElE JURIDICE ALE PARTILOR

mun. Cahul

Primiria mun.Cahul
c.f. 1007601008340
MF Trezoreria de Stat
IBAN _
TREZMD2X
Primarul mun.Cahul
Dandiq Nicolae

Contract de restituire a che

privind contribu{ia financiarl la contractarea managerului de proiect
din

a cons iliului n"i"'ur txiL1
nr. 07/1 4JV din 20'12.2018

2019

Consiliul raional Cahul
c.f. 1007601010297
MF Trezoreria de Stat
IBAN - MD16TRPDAH2816OOB1O674AB
TREZMD2X
Preqedintele raionului Cahul

Groza Ion

*q$

|iiffi

ffif
Y4/ F

#t $ IJl;)


