REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ
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DECIZIE
mun. Cahul
Nr. _________

PROIECT

din __________ 2020

Cu privire la preluarea unor bunuri în
proprietatea publică a raionului
raion
Cahul
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. c), art. 74 alin. (1) din Legea nr.
436/2006 privind administrația
administra
publicăă locală, art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii contabilității
contabilită nr. 113/2007,
Legii nr. 523/1999
1999 cu privire la proprietatea publică a unităților
unită
administrativteritoriale, art. 13 alin. (12) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare, Hotărîrii Guvernului nr. 1235/2016
1235
privind
aprobarea Regulamentului privind modul
modu de transmitere a costurilor investiționale,
investi
formate în urma achiziționării
achizi
ării de bunuri, servicii, construcții,
construc
reconstrucții sau
îmbunătățirii
țirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare
regională și din alte
lte surse, examinând Actele de predare – primire a setului de
documente care atestă costul investițional
investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate,
construite, reconstruite sau îmbunătățite
îmbunătățite din contul mijloacelor FNDR sau din alte
surse nr. 17 din 13 ianuarie
ianuarie 2020 în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor
publice locale în Republica Moldova”, avizului
aviz
Comisiei
ei consultative
de
specialitate economie, reforme, buget, finanțe
finanțe și relații transfrontaliere,
transfrontaliere Consiliul
Raional Cahul
DECIDE:
raion
Cahul și administrarea
1. Se acceptă primirea în proprietate publică a raionului
Consiliului Raional Cahul a bunurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate din contul
mijloacelor financiare ale Guvernului Elveției
Elveției prin intermediul Agenției de
Cooperare Internațional
țională a Germaniei (GIZ) în cadrul măsurii investiționale
investi
„Construcția
ția apeductului magistral Cahul-Lebedenco
Cahul Lebedenco-Pelinei-GăvănoasaVulcănești-Alexandru
Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco,
Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”
Ni
Etapa
I, Faza 1,, transmise gratuit de către Agenția
Agenția de Dezvoltare Regională
Regional Sud
conform Anexei nr.1 la prezenta Decizie, cu valoarea totală de 33 289 303, 10
(treizeci și trei milioane două
dou sute optzeci și nouăă mii trei sute trei lei și 10
bani)) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero).
(zero)
2. Președintele raionului Cahul va dispune:

2.1.

înregistrarea în registrele contabile și Registrul Patrimoniului Public al
Consiliului Raional Cahul a tuturor costurilor investiționale primite în
proprietatea publică a raionului Cahul;
2.2. crearea comisiei de transmitere a bunurilor proprietate publică și asigurarea
transmiterii în gestiune a mijloacelor fixe către operatorul de servicii S.A.
„Apă-Canal Cahul”, în conformitate cu punctul 6 din Decizia Consiliului
Raional Cahul nr. 03/04-IV din 12 iunie 2019 „Cu privire la delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuirea
directă a contractului de delegare a gestiunii”.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui
raionului, Comisiei consultative
de specialitate economie, reforme, buget,
finanțe și relații transfrontaliere, Comisiei consultative
de specialitate
urbanism, gospodărie comunală, drumuri, relații funciare și cadastru.
Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ

Elaborat: V.Ciobanu, manager local de proiect PSP MSPL AAC Cahul ___________________
Coordonat: Nedov R.,vicepreşedintele raionului ____________
Avizat pentru legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist) ____________
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional_____________

