
 

 

 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr._____                                                                               din_________2022 

 

Cu privire  la transmiterea  unei autospeciale  

 de colectare a deșeurilor în gestiunea  Primăriei s. Colibași  

  În temeiul  art. 43 alin. (1) lit.(d) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr. 209/2016 privind deşeurile, Legii nr. 523/1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Regulamentului cu privire 

la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărârea  

Guvernului nr. 901/2015, Deciziei nr.02/08-IV din 28 martie 2019 „Cu privire la 

aprobarea acordului de cooperare în domeniul managementului integrat al deșeurilor 

în raionul Cahul”, Deciziei nr.03/03-IV din 12 iunie 2019 „Cu privire la participarea 

Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în raionul Cahul (etapa I)”, având în vedere Demersul Primăriei s. 

Colibași nr.144 din 22.06.2022, avizul Comisiei consultative de specialitate 

economie, rеfоrmе, buget, finanle și relalii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se acceptă transmiterea în gestiune pe un termen de_____ Primăriei Colibași  

a unei autospeciale de colectare a deșeurilor cu capacitatea de 16 m3, cu 

costul de 1 458 000,0 lei, bun proprietate publică a raionului Cahul, procurat 

în cadrul măsurii investiționale „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în raionul Cahul, etapa I”. 

2. Direcția economie și agricultură va întreprinde măsuri de rigoare pentru 

executarea prezentei decizii în conformitate cu legislația în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 

vicereşedintelui raionului Cahul, dl Ruslan  NEDOV și a Comisiei 

consultative de specialitate economie, rеfоrmе, buget, finanle și relalii 

transfrontaliere Consiliul Raional Cahul 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                           

     

   Contrasemnează: 

      Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                 Cornelia PREPELIȚĂ 
 
Elaborat: V.Mîțăblîndă, specialist principal DEA 

Coordonat: N. Dunas, președintele raionului 

Vizat pentru legalitate: L. Raileanu șef –interimar Serviciul juridic  și resurse umane 

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 
 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 
 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 



 

 

 

  

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Cu privire  la de transmiterea  unei autospeciale de 

 colectare a deșeurilor în gestiunea  Primăriei s. Colibași 

 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

    Direcția economie și agricultură- Violina Mîțăblîndă, specialist principal 

II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia economie și dezvoltare 

teritorială, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit.(d) din Legea nr. 436-

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea Nr. 209 din 29-07-

2016 privind deşeurile, Legea Nr. 523 din 16-07-1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  Decizia nr.02/08-IV din 28 martie 

2019 cu privire la aprobarea acordului de cooperare în domeniul managementul 

integrat al deșeurilor în raionul Cahul, Decizia nr.03/03-IV din 12 iunie 2019 cu 

privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului “Sistem de 

management integrat al deșeurilor în raionul Cahul (etapa I); avizul Comisiei 

consultative de specialitate economie, rеfоrmе, buget, finanle și relalii 

transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul. 

III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Demersul Primăriei s. Colibași cu nr.144 din 22.06.2022 (demersul se 

anexează) în legătură cu defectarea autospecialei din datarea primăriei și evitarea 

perturbării activității de colectarea a deșeurilor din localitate,  se intervine cu 

solicitarea de a transmite în gestiune o autospecială  de colectare a deșeurilor cu 

capacitatea de 16m3, cu costul de 1 458 000,0 lei, pe un termen de_____,  procurată 

în cadrul măsurii investiționale” Sistem de management integrat al deșeurilor în 

raionul Cahul, etapa I”. 

IV.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect va necesita cheltuieli suplimentare în suma 

aproximativă de 5900 lei pentru înmatricularea mijlocului de transport la Agenția 

Servicii Publice.  

V.  Consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.  239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina 

web a Consiliului raional www.cahul.md  la directoriul „Transparenţa decizională” 

la secţiunea „Proiecte de decizii”.  

Proiectul  de decizie se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  

pentru  avizare  şi    Consiliului  Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă 

plenară.  

 

 

 

Violina Mîțăblîndă, 

Specialist principal  DEA                                               
 

 

http://www.cahul.md/
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