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D E C I Z I E  
                                                    a Consiliului Raional Cimişlia                                 PROIECT 

din 12 mai 2017       nr.02/27 
 

Cu privire la participarea Consiliului raional Cimişlia 

în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru  

păturile socialmente vulnerabile II  

 

 În temeiul art. 43, art. 46 alin. 1 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 ”privind administrația publică locală”, Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectului 

de Construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, semnat între Republica 

Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la 16  iunie 2012, a Legii nr. 182 din 11 iulie 

2012 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut întru realizarea proiectului de Construcție a 

locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, semnat între Republica Moldova și Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei întru  realizarea proiectului de Construcție a locuințelor pentru 

păturile socialmente vulnerabile II, urmărind scopul atragerii finanțării construcției apartamentelor din 

r-ul. Cimişlia cu statut de locuință în regim social pentru păturile social vulnerabile din partea Băncii 

de Dezvoltare a Consiliului Europei, Consiliul raional Cimişlia, 

DECIDE: 

1. Se acceptă participarea Consiliului raional Cimişlia în Proiectul de construcție a locuințelor 

pentru păturile  socialmente vulnerabile II, cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului 

Europei. 

2. Se desemnează coordonator al proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II, dl. Vasile Tocaru, șef Direcția Dezvoltare Teritorială, subdiviziune 

a Consililui raional Cimişlia. 

3. Decizia se expediază Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în vederea inițierii 

procesului de calculare a resurselor financiare necesare construcției apartamentelor și a 

contribuției părților în cadrul proiectului de construcție al locuințelor pentru  păturile 

socialmente vulnerabile II. 

4. Controlul executării prezentei Decizii se atribuie  dlui Mihail Olărescu, Președintele raionului 

Cimișlia. 

5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială web a Consiliului 

raional www.raioncimislia.md. 

Președintele ședinței 

Secretarul consiliului                                                     Vasile Spînu     

Proiect  

Coordonat :     Mihail Olăresc 

elaborat de:     Vasile Tocaru 

Avizat:  Vasile Spînu 

Casap Anatolie 
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