
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 
D E C I Z I E 

 

din 12 aprilie 2017                                                                                 nr.3/3(17/3)-XXV 
  
Cu privire la dezvoltarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în oraşul Cahul şi satul 
Cotihana. 
 
 În temeiul art.3, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.14, alin.(1), alin.(2) lit.f) din Legea R.Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd în vedere Acordul 
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
cooperarea pentru dezvoltare, ratificat prin Legea R.Moldova nr.58 din 09.04.2015, Programul 
Naţional de Reforme iniţiaţi de Guvernul Republicii Moldova ca sprijinul Biroului de Cooperare 
Tehnică a Germaniei, avînd în vedere „Programul deschis de aprovizionare cu apă şi canalizare 
în R.Moldova”, gestionat de banca KFW, ţinînd cont de conceptul de proiect depus de către 
Primăria oraşului Cahul la ADR SUD, avînd în vedere Studiul de fezabilitate elaborat de 
Compania Posch+Partners cu suportul financiar al KFW Development Bank şi posibilitatea 
obţinerii unui grant cu valoarea de 22 mln.euro pentru dezvoltarea reţelelor de apă şi canalizare 
în oraşul Cahul şi satul Cotihana, luînd în consideraţie propunerile comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Consiliul orăşenesc Cahul îşi exprimă acordul de participare în cadrul Proiectului 
„Aprovizionare cu apă şi canalizare în raionul Cahul” (dezvoltarea sistemelor de apă şi 
canalizare în or.Cahul şi s.Cotihana) cu valoarea de 22,0 mln.euro, finanţat sub formă de grant de 
Guvernul Republicii Federale Germania prin KFW Development Bank, în două etape:  

I etapă – grant în valoare de 12,0 mln.euro.  
Consiliul orăşenesc Cahul îşi asumă obligaţiunea  de a veni cu o contribuţie financiară 

anuală de 1,0 mln.lei (cca 50,0 mii euro) în implementarea proiectului pe perioada 2018-2021. 
Contribuţia dată va fi alocată pentru procurarea serviciilor a doi ingineri, care vor acorda suport 
calificat Agenţiei de Executare a proiectului pe toată durata de implementare, fiind asigurată 
agenţia cu spaţiu necesar pentru activitate, cît şi procurarea echipamentului specializat pentru 
operatorul de prestare a serviciilor de apă şi canalizare. 

II etapă – grant în valoare de 10,0 mln.euro. 
Contribuţia cetăţenilor din surse proprii la racordarea gospodăriilor la sistemul de 

canalizare, pe toată perioada de implementare a proiectului (2018-2021), va constitui circa 300,0 
mii euro (3000 gospodării x 100,0 euro). 

2. Se autorizează primarul oraşului Cahul să identifice spaţiu (oficiu) pentru amplasarea 
Agenţiei de Executare a Proiectului „Aprovizionare cu apă şi canalizare în raionul Cahul”, pe 
perioada 2018-2021, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere, contribuţie estimată, la circa 30,0 
mii euro. 

3. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să semneze în numele 
Consiliului orăşenesc Cahul, Acordul de Grant pentru dezvoltarea reţelelor de apă şi canalizare 
în or.Cahul şi s.Cotihana. 
 4. Primăria oraşului Cahul îşi asumă responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea, 
în comun cu operatorul şi alte instituţii, a unei campanii de informare şi sensibilizare a 
cetăţenilor privind necesitatea de racordare la sistemele de apă şi canalizare. 
  
  
  
 



5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul: 

- pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi 
atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana); 

- pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil 
şi protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu); 

- pentru activităţi social-culturale, educaţie, tineret şi sport, drept, protecţie socială, 
sănătate publică, turism şi culte (preşedinte – dna  Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


