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DECIZIE пr.4/1
diп 24.06.2022

Cu privire la арrоЬаrеа Studiului de fezabilitate
qi а Studiului de decalaj la Stчdiчl de fezabilitate репtrч

Regiunea de Мапаgеmепt а Dеqечrilоr nr. 5

Avdnd iп vedere scrisoarea I. Р. ,,Unitatea de Implementare а Proiectelor iп domeniul Mediului"
rt. 140-22 din 10.06.2022, рriп саrе ne соmчпiсй сё iп contextul imрlеmепйrii proiech"rlui ,,Degeuri
solide in Republica Moldova", compania de consultanlй COWI, contractatй de Barrca Europeana pentru
Reconstructie 9i DezvolИre (BERD) а transmis proiectul final al Studiului de decalaj la Studiul de
fezabiliИte pentru Regiunea de Management а Degeurilor пr. 5, саrе а fost арrоЬаt de сёtrе Ministerul
Mediului;

Luind in considerare са pentru iniliorea procesului de semnme а contractului сч Banca
Еurореапа pentru Reconstruclie 9i Dezvoltare, de identificme а granturilor investilionale si а fопdчrilоr
de asistenta tehnica aferente sustinerii implementёrii proiectului, este necesare prezentmea deciziei
Ministerului Mediului gi а celor trei consilii locale (mun. Ungheni, оr. Nisporeni gi оr. СДlаrЕi);

In temeiul art. 14 alin. (2) lit. р) din Legea nT. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia
publictr lосаlД, сч modificirile gi complettrrile ulterioare, Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:

1. Se арrоЬй Studiul de fezabilitate pentru Regiunea de Management а Degeurilor пr. 5 (2021) qi
Studiul de decalaj la Studiul de fezabilitate (2022) care succede qi prevaleaza in calitatea sa de studiu
concluziv аfеrепt recomandйrilor de proiect. (se anexeazё)

2. Se арrоЬй participarea municipiului Ungheni in proiectul ,,Degeuri solide in Republica
Moldova" са parte а Regiunii de Management а Degeurilor пr. 5, сопfогm angajamentelor qi
responsabilitatilor recomandate in Studiul de decalaj 9i participarea la imрlеmепtаrеа proiectului dat
dupi modelul institulional rесоmапdаt de Studiul de decalaj.

3. Se арrоЬё сrеаrеа operatorului regional unic pentru prestarea serviciilor de managoment а
degeurilor solide municipale 9i mапdаtаrеа acestuia cu toate drepturile qi atribujiile репtrч а putea presta
aceste seгvicii pentru intreaga regiune din momentul in саrе infrastructura finantata din proiect va fi
finalizata gi transmisa operatorului in gestiune si/sau proprietate (dupa caz) - precum gi sustinerea
eforturilor Guvemului Republicii Moldova de а asigura fiпапJаrеа proiectului inclusiv prin contractarea
sчrsеlоr financiare intemalionale de la BERD.

4. ContTolul щчрrа executбrii prezentei decizii se рчпе in seama
Аlехапdru Ambros.

ui municipiului Ungheni,

Preqedintele Eedin Ion FILIMON
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Coпsiliului Municipal Tudor GAVNLIUC


