
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: S.Radu 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

din 30 septembrie 2015                                                                  nr.2/31-XXV 
 
Cu privire la participarea în cadrul Proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în Zona de 
management al deşeurilor 3, Regiunea de Dezvoltare Sud 
(raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr-Lunga şi 
Vulcăneşti)”. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.b şi g), art.5 din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.b şi j) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu prevederile Strategiei de 
gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, adoptată prin Hotărârea de 
Guvernului R.Moldova nr.248 din 10.04. 2013, şi Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor 
solide din Regiunea de Dezvoltare Sud, art.6, art.11 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.1347-XIII din 
09.10.1997 „Privind deşeurile de producţie şi menajere”, art.3 şi art.9 din Legea R.Moldova nr.1515-
XI din 16.06.1993 „Privind protecţia mediului înconjurător”, art.2, art.4, art.6 din Legea R.Moldova 
nr.1402-XV  din  24.10.2002 „Serviciilor publice de gospodărie comunală”, art.10 din Carta 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Hotărîrea 
Parlamentului R.Moldova nr.1253-XIII din 16.96.1997, întru realizarea activităţilor din cadrul 
proiectului Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei „Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale”, derularea Studiului de Fezabilitate privind crearea infrastructurii pentru un sistem de 
management al deşeurilor în zona 3 din Regiunea de Dezvoltare Sud, înţelegând, că obiectivul 
cooperării este sporirea calităţii serviciilor publice de gestionare a deşeurilor, precum şi a ariei de 
acoperire a acestora, prin identificarea şi utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile, accesibile 
din punct de vedere financiar, fezabile din punct de vedere economic, care sunt prietenoase cu 
mediul, pentru a obţine un impact ecologic pozitiv pentru populaţia regiunii de cooperare, 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 aprobă participarea în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 

în Zona de management al deşeurilor 3, Regiunea de Dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, 
Taraclia, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti)”. 

2. Consiliul orăşenesc şi Primăria oraşului Cahul va întreprinde acţiunile necesare pentru 
implementarea proiectului, va asigura respectarea termenelor şi calitatea activităţilor realizate. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 
dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru 
servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia 
mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


