
 
 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul de decizie „Cu privire la participarea Consiliului Raional  
Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și 

sanitație în Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate” 
 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Proiectul de decizie a fost elaborat  de către Direcția economie si agricultură,     Violina 
Mîțăblîndă, specialist principal. 

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat  în temeiul аrt.43 alin.(1)  lit.d), lit.t) și art.46 din Legea 
nr. 436 /2006 privind administrația publică locală, art.13 alin.12 din Legea nr.303/2013 
privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, art.4 alin.(2) lit.a), lit.b) și art.12 
din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, demersul nr.02/22-1269 din 
15.11.2022 al I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și a prevederilor 
Legii nr. 169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și 
Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de Grant între Republica 
Moldova și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare/Asociația 
Internațională de Dezvoltare care acționează ca administrator al Fondului fiduciar unic al 
donatorului în vederea realizării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în 
Republica Moldova”. 

III. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 
Proiectul de decizie „Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul 
proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și condițiile ce 
urmează a fi realizate” prevede aprobarea condițiilor impuse de către donator, a textului 
Acordului de Cooperare între I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud  și Consiliul Raional Cahul și aprobarea cotei de 
co-finanțare în mărime de 3% din suma costului de deviz pentru lucrările de construcție a 
apeductului magistral, inclusiv stație de captare, stație de tratare, rezervoare și alte 
elemente infrastructurale aferente apeductului magistral. 

IV. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect de decizie va genera cheltuieli, resurse bugetare  

care vor fi prevăzute în bugetul raionului Cahul pentru anul 2023  întru buna desfășurare 
a activităților planificate în cadrul proiectului de investiții în infrastructura tehnico- 
edilitară. 

V. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul de decizie a fost coordonat cu vicepreşedintele raionului, avizat de 

secretarul Consiliului Raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 
privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web 
oficială a Consiliului Raional www.cahul.md  la directoriul Transparenţa decizională, 
secţiunea Anunțuri privind organizarea consultării publice.  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 
al Direcției economie și agricultură 


