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D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. 10/22-V                                                                            din  15 decembrie 2022 
 
Cu privire  la extinderea perioadei de gestiune  
a  unor autospeciale de colectare a deșeurilor  
 

  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 avizul Comisiei consultative 
de specialitate economie, rеfоrmе, buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul 
Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se extinde perioada de gestiune, pe un termen de 3 luni, a unor autospeciale 

de colectare a deșeurilor, bunuri proprietate publică a raionului Cahul, 
procurate în cadrul măsurii investiționale „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în raionul Cahul, etapa I”, după cum urmează: 

1.1. Primăriei satului Colibași – o autospecială de colectare a deșeurilor cu 
capacitatea de 16 m3, marca  MAZ, nr. de identificare (VIN)  
XVL4832B9K0000110, nr. șasiului  Y3M534025K0000213, nr. de 
înmatriculare HMK419; 

1.2. Primăriei comunei Zîrnești – 5  autospeciale de colectare a deșeurilor: 
1) cu capacitatea de 16 m3, marca MAZ, nr. de identificare (VIN) 

XVL4832B9K0000109, nr. șasiului Y3M534025K0000212, nr. de 
înmatriculare  HMK434; 

2) cu capacitatea de 6 m3, marca MAZ, nr. de identificare (VIN) 
Y3M490243M0000016, nr. șasiului Y3M457043M0002187, nr. de 
înmatriculare: HMK361; 

3) cu capacitatea de 6 m3, marca MAZ, nr. de identificare (VIN) 
Y3M490243M0000017, nr. șasiului Y3M457043M0002188, nr. de 
înmatriculare: HMK446; 
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4) cu capacitatea de 6 m3, marca MAZ, nr. de identificare (VIN) 
Y3M490243M0000015, nr. șasiului Y3M457043M0002186, nr. de 
înmatriculare: HMK426; 

5) cu capacitatea de 6 m3, marca MAZ, nr. de identificare (VIN) 
Y3M490243M0000018, nr. șasiului Y3M457043M0002189, nr. de 
înmatriculare: HMK428. 
 

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, finanțe și relații 
transfrontaliere a Consiliului Raional Cahul. 
  

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                                  Sergiu DRANGOI  
     

   Contrasemnează: 
      Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                 Cornelia PREPELIȚĂ 
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