
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 24 martie 2016                                                               nr.1/41(6/41)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea Planului Local de Acțiuni 
pentru Mediu al orașului Cahul 2016-2020. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.l) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.j) şi lit.p) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în baza Hotărîrii Guvernului R.Moldova 
nr.301 din 24.04.2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2020 și a 
Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a 
orașului Cahul pentru perioada 2015-2020, aprobată prin decizia Consiliului orășenesc Cahul 
nr.1/1(38/1)-XXIV din 03.02.2015, întru executarea deciziei 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 scopul implementării reformelor în 
domeniul protecției mediului ambiant, durabil, nepoluat și sănătos, asigurat locuitorilor 
localității, luînd în consideraţie propunerile comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se aprobă Planul Local de Acțiuni pentru Mediu al orașului Cahul 2016-2020 (PLAM), 
prezentat în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei decizii. 

2. Se constituie Comitetul de implementare și monitorizare a PLAM, după cum urmează: 
          Preşedintele comitetului: 
Dandiș Nicolae - primarul oraşului Cahul; 
          Membrii comitetului: 
Radu Svetlana - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul construcţie, 

gospodărie comunală şi drumuri); 
Gîrneţ Veronica - reprezentantul Agenţiei Ecologice Cahul; 
Nebunu Anatol - directorul Fundaţiei Comunitare Dezvoltare Durabilă Cahul; 
Pasat Oxana - consilier orăşenesc; 
Mândru Gheorghe - consilier orăşenesc; 
Anton Pavel - consilier orăşenesc. 

 

3. Se stabilește, că în cazul eliberării din funcțiile publice și/sau ridicarea mandatului 
consilierului orășenesc – membri ai Comitetului, atribuțiile lor vor fi exercitate de persoanele 
nou confirmate sau admise în funcțiile respective, fără adoptarea unei noi decizii. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului orașului 
Cahul, dl Dandiș Nicolae, și comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru servicii comunale infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și 
protecția mediului (preşedinte – dl Rența Sergiu). 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

