
 

 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

 

 
  

D E C I Z I E 

nr. _______________       din ___________________ 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Acordului de  

Subfinanțare a împrumutului destinat  realizării 

subproiectului „Deșeuri solide Chișinău” încheiat 

între Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău  

 

        În conformitate cu Acordul-cadru de împrumut pentru gestionarea deșeurilor 

solide în Republica Moldova, încheiat între Republica Moldova și Banca Europeană 

de Investiții, (,,Acord de Finanțare”) FI Nr. 84.943 Serapis Nr. 20140483, semnat la 

18 octombrie 2019, ratificat prin Legea nr. 89/2020, Hotărîrea de Guvern nr.897 din 

14 decembrie 2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Decizia Consiliului 

Municipal Chișinău nr. 18/1 din 20 octombrie 2020 ,,Cu privire la aprobarea 

contractului de împrumut între Î.M. „Regia Autosalubritate” și Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul implementării Proiectului Deșeuri 

Solide Chișinău”, în temeiul art. 6 alin. 2 din Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutul 

municipiului Chişinău”, în temeiul art. 14 (2) şi art. 19 (4) din Legea nr. 436/2006 

,,Privind administrația publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 

 

1. Se aprobă Acordul de subfinanțare a împrumutului destinat realizării 

subproiectului „Deșeuri solide Chișinău”, încheiat între Ministerul Finanțelor și 

Primăria municipiului Chișinău” în sumă de până la 9 mil. Euro  sub formă de grant, 

conform Anexei.  

2. Se împuternicește Primarul General al municipiului Chişinău, dl Ion Ceban, 

cu dreptul de a semna Acordul între Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului 

Chișinău a împrumutului destinat realizării subproiectului „Deșeuri solide Chișinău”, 

şi alte acte conexe implementării proiectului.  

3. Se pune în sarcina Î.M Regia ,,Autosalubritate” să instituie unitatea de 

implementare a Proiectului „Deșeuri solide Chișinău”, responsabilă de realizarea 

proiectului.   



4. Se abrogă Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 19/4 din 

24.11.2020 ,,Cu privire la  aprobarea Acordului de Subfinanțare a împrumutului între 

Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău destinat realizării 

subproiectului „Deșeuri solide Chișinău”.  

5. Direcția relații publice și buget civil va aduce la cunoștință populației 

municipiului Chişinău prevederile prezentei decizii. 

6. Primarul General al municipiului Chișinău, dl Ion Ceban, va asigura controlul 

îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 

 

            

                               

SECRETAR INTERIMAR AL 

CONSILIULUI 

                        Adrian TALMACI 

 


