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DECTZTE
mun. Cahul

Nr. 02108-IV

din 28 martie 20lg

Cu privire la aprobarea acordului de cooperare
in domeniul managementului integrat
al degeurilor in raionul Cahul

in temeiul

u1^.(1) lit.-.i) din Legea privind administralia publicd
locala nt. 436 din 28' 12.2A06, cu modific6rile gi-completrrile
ulterioare, art. 5 din
privire
cu
la
descentrahizarea
administratiua
nr.
435
din
{-egea
21 .12.20a6, avdnd
in vedere prevederile art.10 din Cmta european5 a autonomiei locale,
adoptati la
strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Hotarfuea parlamentului
Xm din 16.96-1997 gi ?n vigoare din frUru*ie 1998, av6nd ca w.1253obiectiv
cooperarea intercomunitar[ pentru sporirea calita{ii serviciilor
publice de
gestionare a deqeurilor, lnend cont de avizele comisiilor
consultative de
specialitate, Consiliul Raional Cahul decide:
art.

!?

t

DECIDE:

1' Se aproba finfiin{are4 organnarea gi gestionarea ?n comun cu autoritr{ile
publice locale de nivel

deqeurilor

in

I din raionul Cahul a serviciului de management al
raionul cahul, fu baza principiilor de loop.r*.

intercomunitard.
2' Se aprobr Acordul de cooperare in domeniul managementului integrat al
degeurilor in raionul cahul, conform anexei Iaprezenta decizie.
3' Se imputerniceqte preqedintele raionului Cdhul sf, semneze Acordul de
cooperare ?n domeniul managementului integrat al degeurilor
in raionul
Calul qi sd reprezinte Consiliul Raional Cahul in procesul de cooperare
intercomunitma in domeniul de management al deqeurilor
solide.
4' lxgctlarea prezentei decizii este pus[ in sarcina pregedintelui raionului
Comisiei consultariv, *roro*ie, reforme, buget,
91j",i.,9^Ttn.fi 1

9*:l

Pregedintele gedinfei

Consiliului Raionat

Cahu)y'

SARSAMAI{

,/"
Contrasemneazd:

Secretarul
Consiliului Raional Cahul

PREPELITA

2

Anex6
a

Consiliului Raional Cahul
. 02/08-IV din 28.03.2019

ACORD DE
fur

nounNrur, MANAG
tx narolqut,

E$EURTLOR

I

mun. Cahul

t2019

PREAMBT]L
Fiind conqtienfi de responsabilitatea pe care o avem fafa de generafiile actuale qi cele
viitoare, infelegdnd faptul ci este nevoie s[ acfion[m acum, in comun qi s[ fim solidari,
infelegf,nd c[ interesul comun este mult mai important decdt diferenfele qi interesele
fiecfirei localitilti in pa.rte" precum qi de faptul ci prin solulionarea problemelor de mediu la
nivelul intregii regiuni vom beneficia cu tofii,
infelegflnd ci obiectivul cooperlrii este sporirea calitnlti serviciilor publice de gestionare
a deqeurilor, precum qi a ariei de acoperire a acestora, prin identificarea qi utilizarea celor mai
bune tehnologii disponibile, accesibile din punct de vedere financiar, fezabile din punct de
vedere economic, care sunt prietenoase cu mediul qi sunt acceptabile din punct de vedere politic,
pentru a ob,tine un impact ecologic pozitiv pentru populalia regiunii de cooperare,
in{elegfind ci este imposibil de edificat un sistem eficient de management al deqeurilor
solide separat la nivelul fieclrei comunit6|i, fiind congtienli cI acest lucru este posibil doar
printr-o cooperare, colaborare, coordonare qi comunicare efectivi qi continu[ cu alte localitnli
din regiunea de cooperare,
asigurdm transparenfd maxim6 qi participarea publicd in procesul de
dezvoltare qi implementare a sistemului regional de gestionare a deqeurilor,

AngajAndu-ne

si

in{elegfind necesitarea comercializdrii serviciilor publice

in

interesul necesitifilor

publice,

Aderf,nd la principiile Uniunii Europene din domeniul administrdrii degeurilor prioritSlile de gestionare a deqeurilor (mai intii de toate reducerea cantitdfii generate, apoi
reutilizarea, reciclarea, recuperarea energeticd qi doar la final depozitarea gunoiului), principiul
proximittifii, principiul accesibilitiitii qi principiul competitivitilii, precum qi la principiile
dezvoltare prin concurenfd, generarea de venit in loc de generarea de chelfuieli, ecologia
economici versus economia ecologic[ qi intrunirea cerinlelor Acquis-ului UE,

-

Ficffnd trimitere la articolul 10 din Carta Europeani a Autonomiei Locale,

care

prevede cd colectivit[tile locale au dreptul, in exerciliul competentelor 1or, de a coopera in cadrul
legii qi de a se asocia cu alte colectivitdfi locale pentru realizareaunor sarcini de interes comun,

Invocfind gi prevederile articolului 5 din Legea cu privire la descentraliztret
administrativS, precum $i pe cele ale lit. ,j", alin. (2), art. 14 din Legea cu privire la
administralia publicl localfl,
Pdrfile semnatare DECLARA URMATOARELE:
L DISPOZITII GENERALE
constituie angajamentul Autoritiifilor Publice Locale semnatare de a

1.1 Obiectul acordului il
coopera cu unit5lile administrativ-teritoriale de nivelul unu Ei doi din raion, precum qi cu alfi
parteneri, in vederea dezvoltdrii unui Sistem Regional de Management Integrat al
Degeurilor.

1.2 Demoltarea sistemului regional de management integrat al deqeurilor in regiunea de
cooperare se va baza pe facilitilile existente qi planificate de gestionare a deqeurilor.
1.3 Preientul acord reprezintd o declarafie inifialI a asumirii angajamentului de a coopera Gu
localitilile din regiunea de cooperare qi NU definegte contracte de furnizare a serviciilor (de
ex. concesionare, delegare, gestiune), care vor fi dezvoltate impreunl mai tf;rziu pe parcursul
procesului.

tr. AhIGAJAII{ENTELE ASUMATE
2.1 AutoritSlile Publice Locale semnatare iqi asum[ urmfltoarele angajamente:
a) sd participe activ la toate etapele de dezvoltare qi implementare a programului de
cooperare intercomunitarl a localitiililor din regiunea de cooperare in vederea edificirii
unui sistem regional de Management Integlat al Degeurilor;
b) si furnizeze datele disponibile, precum qi sI contribuie la culegerea datelor suplimentare
sistemului de
procesul de modelare, dezvoltare qi implementare
necesare
management al de;eurilor (de ex. privind gunoiqtile existenG, date privind generatorii de

a

in

c)

deqeuri, indicatori socio-economici, etc. );

si disemineze in rindul locuitorilor oraquluilsatului/comunei informaf;a despre cooprare
gi s[ contribuie la sensibilizarea gi la oblinerea suportului populaliei in realizarea
obiectivelor coopedrii;

d) si se implice, direct gi prin gupuri de lucru, in modelarea qi institufionaluarea
cooperarii, precum gi in identificarea celei mai adecvate structuri a tarifului pentru
e)

0

furnizarea servi ciului ;
s[ participe qi si contribuie la dezvoltarea abordSrilor strategice gi a planurilor de actiuni
in domeniul managementului degeurilor qi de mediu, la nivelul regiunii de cooperare, a
raionului, cit gi la nivel local;
si participe la intruniri, mese rotunde, ateliere de lucru gi alte evenimente organizate in
leg[turfl cu dezvoltarea qi implementarea proiectului

Itr. DREPTURILE SEMNATARULUI
3.1 Autorit[file Publice Incale semnatare igi rezervi qi se bucurd de urmitoarele drepturi:

a) s[ delege in comun cu celelalte localitili din raion care au semnat prezentul acord,
reprezentanli/membri in grupurile de lucru, care vor fi create dup[ necesitate, pe

b)

aspectele legale, institulionale, tehnice qi financiare;
s[ ia decizii privind implicarea in continuare ln cooperare la fiecare etapi de dezvoltare

;i

implementare a cooperirii;

c) si se retragl din schema de cooperare la orice etafia acesteia;
d) si beneficiezeinegaldmisur[ de avantajele qi rezultatele cooperirii;
e) sd solicite qi s[ beneficieze de asistenfi tehnicl qi consultanlE din partea partenerilor

(GIZ,CALM, Ministerul Agriculturii,Denrolthrii Regionale gi Mediului, ADR Sud, etc.)
in dezvoltarea qi implementarea progiectului de cooperare'

w. DISPOZTIfrFTNALE
in
din momentul semndrii.
inffi
vigoare
1.1 Prezentul acord
1.2 Fiecare parte semnatard va p[stra

o

copie a acordului'

din

in temeiul Ileciziei Consiliului Raional Cahul nr.
Nume, prenume

in temeiul Deciziei Consiliului local Rogu nr.
Nume, prenume.

L$

Semnitura

Semnitura

din

L$

in temeiul Deciziei Consiliului local Andruqul de Sus nr.
Nume, prenume

din

L$

Semnltura

in temeiul Deciziei Consiliului local Andruqul de Jos nr.
Nume, prenume.

L$

Semnltura

in temeiul Deciziei Consiliului comunal Zirnqti nr.
Nume, prenume.
Semnltura

in temeiul Deciziei Consiliului loeal Baurci-Moldoveni
Nume, prenume.

din

din

L$

nr.

din

L$

Semnltura

in temeiul Deciziei Consiliului comunal Cucoara nr.
Nume, prenume.
Semnitura

din

fn temeiul Ileciziei Consiliului comunal Larga NouI nr.
Nume, prenume
Semnitura

din

tl
L$

LS

_/.

in temeiul Deciziei Consiliului local Badicul Moldovenesc nr.

din

Nume, prenume.

_L$

Semniitura

in temeiul Deciziei Consiliului comunal l)oina nr.
Nume, prenume

Semnitura

din

ll
L$

