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Cu privire la Proiectul 
demonstrativ global pentru dezvoltarea 
energetică durabilă din oraşul Orhei

în temeiul art. 14 a lin .( l)  litera j)  din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.3.6.1 din 11.05.2015 „Cu 
privire la aprobarea contribuţiei de participare în cadrul proiectului”, examinînd prevederile 
Contractului de grant, acţiuni externe ale Uniunii Europene nr.2014/354-556, semnat de părţile 
contractante Uniunea Europeană reprezentată de Pirkka TA PIO LA, Vitalie COLUN. Primarul 
oraşului Orhei şi AO „Centrul pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile” , cu adresa 
juridică mun.Chişinău, str.Lomonosov 51/1, ap.26, avînd în vedere propunerile înaintate de 
consilierii orăşeneşti, în scopul realizării unor lucrări şi servicii de interes public,

l .Se  aprobă participarea la Proiectul demonstrativ global pentru dezvoltarea energetică 
durabilă din oraşul Orhei în conformitate cu prevederile Contractului de grant, acţiuni externe 
ale Uniunii Europene nr.2014/354-556, semnat de părţile contractante Uniunea Europeană, 
reprezentată de Pirkka TA PIO LA, Vitalie COLUN. Primarul oraşului Orhei şi AO „Centrul 
pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile” , cu adresa jurid ică  mun.Chişinău, 
str.Lomonosov 51/1, ap.26.

2 .Se instituie Comitetului de conducere a Proiectului nominalizat în număr de 9 membri 
şi un secretar, fără drept de vot, în componenţa conform anexei la prezenta decizie.

3.Comitetul de conducere va examina şi va decide referitor la problemele ce ţin de 
desfăşurarea proiectului în conformitate cu obiectivele, abordarea şi domeniul de aplicare al 
proiectului, care vor fi obligatorii spre executare pentru personalul implicat în implementarea 
proiectului.

4. Se pune în sarcină autorităţii executive a Consiliului orăşenesc Orhei să instituie prin 
act administrativ în modul stabilit Grupul de lucru pentru implementarea proiectului nominalizat 
în oraşul Orhei.

5.Controlul asupra executării prezentei de d z i j_ rg vine viceprimarului oraşului Orhei 
pentru problemele econom u \N D A R A .
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