
                                   Nr.__________                                                               Cu privire la examinarea Raportului de monitorizareprivind implementarea  planului de acaprovizionării cu apă Cahul pentru perioada 2018dezvoltare socio-economică  În temeiul art.43 alin.locală nr. 436/2006, Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 06/0117.07.2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei  de aprovizionare  cu apă canalizare a raionului Cahul pentrudezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2012Comisiei consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul1. Se ia act de Raportul de monitorizare privind implementarea  acțiuni în domeniul aprovizionraionului  Cahul pentru perioada 2018dezvoltare socio-la prezenta decizie. 2. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de dl Nedov Ruslan, vicepreşedintele raionului Cahul, şi de Comisiile consultative de specialitate: Comisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relaţii funciare şi cadastru; transfrontaliere.   Preşedintele şedinţei Consiliului Raional Cahul                                                                                                                     Contrasemnează          Secretarul  Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELI Elaborat: V.Golub, șef adjunct,  DirecCoordonat: R. Nedov, vicepreşedintele raionuluiAvizat pentru legalitate: L. RăileanuAvizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional

REPUBLICA MOLDOVACONSILIUL RAIONAL CAHUL MD-3909, m.Cahul, Piaţa Independenţei, 2tel.(299) 2-49-88, fax.(299) 2
  D E C I Z I E mun. Cahul Nr.__________                                                                       din _________ 2020Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea  planului de acțiuni în domeniul  aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de economică a raionului Cahul 2017-2020) art.43 alin. (1) lit. j) din Legea privind administra2006, Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 06/0117.07.2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei  de aprovizionare  cu apă canalizare a raionului Cahul pentru 2012-2017, parte componentă a Programului de economică a raionului Cahul pentru anii 2012Comisiei consultative de specialitate, Consiliul Raional CahulDECIDE: Se ia act de Raportul de monitorizare privind implementarea  țiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului  Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de -economică a raionului Cahul 2017-2020), conform anexei la prezenta decizie.  olul executării prezentei decizii va fi exercitat de dl Nedov Ruslan, vicepreşedintele raionului Cahul, şi de Comisiile consultative de specialitate: omisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relaţii funciare şi cadastru; Comisia economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii  Preşedintele şedinţei  Consiliului Raional Cahul                                                                                                     Contrasemnează: Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIef adjunct,  Direcția economie și dezvoltare teritorială___________vicepreşedintele raionului______________ pentru legalitate: L. Răileanu, specialist principal (jurist) ____________secretarul Consiliului Raional_____________ 
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   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВАРАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛМD-3909, м.Кахул, tel.(299) 2-49 PROIECT 

din _________ 2020 
și servicii de canalizare (AAC) a raionului  2023 (din cadrul Strategiei de   lit. j) din Legea privind administrația publică  2006, Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 06/01-III din 17.07.2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei  de aprovizionare  cu apă și  2017, parte componentă a Programului de economică a raionului Cahul pentru anii 2012-2015”, avizului Comisiei consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul Se ia act de Raportul de monitorizare privind implementarea  planului de și servicii de canalizare (AAC) a 2023 (din cadrul Strategiei de 2020), conform anexei olul executării prezentei decizii va fi exercitat de dl Nedov Ruslan, vicepreşedintele raionului Cahul, şi de Comisiile consultative de specialitate: omisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relaţii e, reforme, buget, finanţe şi relaţii 

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ dezvoltare teritorială___________ ____________ 
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