
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHTJL

MD-3909, mun.Cahul, Pia{a Inde'penden{ei, 2

tel.(299) 2-49-88, fax.(299) 2-20-58

PECIIYEJIUKA MOJIITOBA

PAfrOHHhtfr COBET KAXYJI

MD-3909, uyu.Kaxyn, fkqa I'Luenenaemte4 2

tel.{299) 2-49-88, fax.(299) 2-20-st

DECIZIE
mun. Cahul

Nr. 03/03-IV din 12 iunie 2019

Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul
in cadrul Proiectului rrsistem de man*gement integrat
al dcgeurilor in raionul Cahul (etapa lln'

in temeiul art. 43, art. 46 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436'
XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicdlocali, Hot5ririi Guvernului nr.

203 din 29.{n.2}l7 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii

2Afi-2A20, in scopul imbundtitirii serviciilor publice de gestionare a deqeurilor ?n 9

APL-uri din mediul rural al raionului Cahul gi reducerii impactului sanitaro-igienic

asupra populatiei gi mediului ambiant, Conffactului nr. 814519-6088 din 12.12.2018

incheiat intre Consiliul Raional Cahul gi Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi

Mediului, avizului Comisiei consultatiye economie, reforme" buget, finan{e gi relatii
transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
l. Se accept[ participarea Consiliului Raional Cahul in cadrul proiectului: o,Sistem

de management integrat al degeurilor tn raionul Cahul (etapa I)"'
2. Se ia act, ci Consiliul de Adminisffare al Fondului Ecologic National, in calitate

de donator, va acorda un grant in sumd de 10000000"00 (zece milioane) lei pentru

realizarea scopului gi obiectivelor specifi cate in proiect-

3. Consiliul Raional Cahul va asigura partea de cofinantare ?n m6rime de 15olo, ceea

ce constituie 1 500 000 (un milion cinci sute) lei, din valoarea total5 a proiectului

de 10 000 000 lei, ?n conformitate cu prevederile Contractului nr. 8/4519-6088 din
t2.t2.2018.

4. Se desemneazf coordonator al proiectului ,,Sistem de management integrat al

degeurilor ?n raionul Cahul (etapa I)", dl Alexandru Taragan, qeful Direcliei
construc{ii, drumuri gi dezvoltare teritoriald, subdiviziune a Consiliului Raional
Cahul.

5. Preqedintele raionului Cahul va intreprinde mdsurile necesare in vederea executdrii

obligatiunilor asumate in Contractul sus-menlionat.
6. Prezenta Decizie va fi comunicat6 Ministerului Agriculturii, Dezvoltirii Regionale

gi Mediului.
7. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina vicepregedintelui

raionului Cahul, dl Sergiu Drangoi" gi a Comisiei consultative economie, reforme,
buget, finanle gi relatii iere (preqedinte dl $tefan Bratu).

Pregedintele
Consiliului Nicolae DUNAS

Secreta

-$o#gli

Consiliului Ra Cornelia PREPELITA


