
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 24 martie 2016                                                                   nr.1/7(6/7)-XXV 
  
Cu privire la asigurarea managementului Proiectului 
„Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul 
aprovizionării cu apă şi canalizare pentru raionul 
Cahul”. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.c) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.3, art.14 alin.(1), alin.(2) lit.h) din Legea R.Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, ţinînd cont de deciziile Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.8/2(15/2)-XXIV din 04.10.2012 „Cu privire la extinderea ariei de prestare a 
serviciilor de alimentare cu apă în raionul Cahul şi nr.8/4(36/4)-XXIV din 15.12.2014 „Cu 
privire la participarea Consiliului orăşenesc Cahul la implementarea proiectului „Modernizarea 
serviciilor publice locale în Republica Moldova” sectorul aprovizionării cu apă şi canalizare cu 
finanţare din fondul German pentru investiţii”, avînd în vedere Regulamentul cu privire la 
activitatea managerului proiectului de dezvoltare regională, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr.36 din 26.04.2012 şi recomandările Comitetului 
Director Local al proiectului, luînd în consideraţie avizul comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se instituie funcţia de manager de proiect pentru implementarea proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă şi canalizare pentru 
raionul Cahul”, cu salarizare de la grupa funcţiei 0111, codul instituţiei 1115, activitatea  00009, 
articolul 21 (servicii de suport), pe perioada implementării proiectului. 

2. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul de a organiza concursul pentru selectarea 
managerului de proiect şi ulterioara lui angajare în funcţie prin dispoziţie.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc 
Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu şi dna Rîbacova Maria) 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 

 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

