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Decizia nr. 5.14

din 03.06.202 i or. Leova

Cu privire Ia prezentarea raportului de progres 
la implementarea proiectului “Modernizarea 
serviciilor publice locale de alimentare cu apă 
şi canalizare în raionul Leova ”

în conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind 
administraţia publică locală, deciziei Consiliului raional Leova nr 1.11 din 26.02.2015 ”Cu privire 
la participarea Consiliului raional Leova la implementarea proiectului “Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica Moldova” sectorul aprovizionare cu apă şi canalizare, cu finanţare din 
Fondul German pentru investiţii”, Deciziei Consiliului raional Leova nr 3.8 din 12.11.2015 ”Cu 
privire la numirea în funcţie a managerului local al proiectului “Modernizarea serviciilor publice 
locale de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Leova ” şi a Deciziei Consiliului raional Leova 
nr 3.7 din 12.11.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a managerului local 
în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale de alimentare cu apă şi canalizare în 
raionul Leova ” cu finanţare din Fondul German pentru Investiţii şi în scopul asigurării populaţiei 
raionului cu apă potabilă şi canalizare”, Consiliul Raional Leova

1. Se ia act de raportul anual de progres al proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale 
de aprovizionare cu apă şi canalizare în raionul Leova, prezentat de către managerul local al 
proiectului, dl Porubin Valeriu.

2. Se pune în sarcina managerului local al proiectului, dlui Porubin Valeriu monitorizarea 
implementări ii proiectului şi prezentarea raportului final privind implementarea proiectului 
“Modernizarea serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă şi canalizare în raionul 
Leova”.

3. Se pune în sarcina Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor 
monitorizarea şi coordonarea procesului de implementare a proiectelor în domeniul 
aprovizionării cu apă şi canalizare a raionului Leova.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Nicolae Priţcan, preşedintele 
raionului Leova.

DECIDE:

Mihail Revenco
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