
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                                    nr.2/2-XXV 
  
Cu privire la participarea oraşului Cahul în cadrul 
Proiectului „Consolidarea capacităţii de implementare 
a reformei fiscale în domeniul mediului pentru 
realizarea priorităţilor naţionale şi globale de mediu”. 

 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.b) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.j) şi lit.o) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd în vedere oportunitatea de finanţare 
oferită Proiectului Reforma Fiscală de Mediu (PFRM), implementat de PNUD-Moldova, cu 
sprijinul financiar al Facilităţii Globale de Mediu, ţinînd cont de decizia Consiliului orăşenesc 
Cahul nr.5/21(42/21)-XXIV din 14.05.2015 „Cu privire la participarea oraşului Cahul în cadrul 
Proiectului Reforma Fiscală de Mediu, implementat de Ministerul Mediului şi PNUD-Moldova, 
cu sprijinul financiar al Facilităţii Globale de mediu”, în conformitate cu decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea exercitării atribuţiilor 
de secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

 1. Se acceptă participarea oraşului Cahul în proiectul naţional „Consolidarea capacităţii 
de implementare a reformei fiscale în domeniul mediului pentru realizarea priorităţilor naţionale 
şi globale de mediu” cu proiectul „Îmbunătăţirea reţelei de colectare a deşeurilor în oraşul 
Cahul”. 
 2. Se aprobă contribuţia Primăriei oraşului Cahul în cadrul proiectului în mărime de 
78075,00 lei (şaptezeci şi opt mii şaptezeci şi cinci lei 00 bani), fiind utilizată de la grupa 
15.02.179 instituţia 1658 (grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului) art.131.05. 

3. Se deleagă primarului oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, dreptul de a decide privind 
participarea în cadrul proiectelor cu finanţări interne şi externe şi determinarea conceptelor de 
proiect conform priorităţilor din programele de finanţare fără angajamente financiare. 

4. Executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl Dandiş 
Nicolae. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, 
industrie şi comerţ, business şi atragerea investiţiilor (preşedintele – dna Fulea Tatiana). 
 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO    
     


