
COг{SILIUL шGIONAL PEI\TRIJ DBZVOLTARE SUD

D Е CIZIF,
пr.02101

din 18 septembrie 2020
сu privire la dеsfйýurаrеа online а ;edinfelor
Consiliului Regional репtru Dezvoltare Sud

in temeiul Ноtёrбrii nr. 10 din 15 mai 2020 а Comisiei nalionale extraordinare de
sёпёtаtе publicй, de dесlаrаrе а stйrii de urgеп!й in sйnйtate publicй ре intreg teritoriul
Republicii Moldova, ;i linAnd cont de evolu{ia situaliei epidemiologice Ъсtчаlе 1а
nivel national gi tendin{a de cre;tere а пumёrului саzurilоr de imbolnйviri cu covlD-
19, precum ýi luind in considerare necesitatea de а asigura buna funclionare qi
desй9urare а activitйtii consiliului Regional pentru Dezvoltare sud, cu respectarea
strictё а mйsurilor de control qi combatere а infec}iei coYID- 19 qi evitarea_riscului
de contaminare а mеmЬrilоr CRD Sud, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud

DBCIDE:
1. Se арrоЬЙ desйqurarea online а qedinlelor Consiliului Regional pentru

Dezvoltare Sud (CRD) Sud, urm0nd urmйtоаrеа modalitate:
1.1. ýedinlele sunt convocate la solicitarea:

а) Preqedintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud;
Ь) 1а iniliativa Consiliului Nalional de Coordonare а Dezvoltйrii Regionale;
с) 1а ini{iativa Agenliei de Dezvoltare Regionalй Sud;
d) la solicitarea unei treimi din numёrul total de membri ai consiliului

Regional pentru Dezvoltare Sud,
se desfEgoarб dacLla gedin{й participй се1 pu{in jumёtate plus unul din mеmЬri gi vor
fi prezidate de pre;edintele CRD Sud;

|.2. ýedinlele Se vоr organiza gi desй;ura in format online, ре platforma online
de comunicare gi de organizarc а videoconferinlelor ZOOM;

1.3. in oadrul ;edin{elor online, deciziile Consiliului Regional pentru Dezvoltare
sud vоr fi adoptate cu votu1 majoritёlii mеmьrilоr prezenli, рriп vot expus in fоrmаt
electronic, iп regim, online, prin intermediul chatului public а1 ;edin}ei online а CRD
Sud de ре platforma ZOOM.

2. Prezenta decizie iпtrё in vigoare de la data adoptёrii.

Pгegedintele Consiliului

сопtrаsеmпаt:
sесrеtаrul consiliului

Piotr PUýсARI

Маriа CULEýOV



CONSILIUL REGIONAL PENTRIJ DEZVOLTAш SUD

D Е CIZIE
пr.02102

din 18 septembrie 2020
сu privire la Regulamentul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

In conformitate сu prevederile Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regionalб in Republica Moldova, HotйrArii Guvernului пr. |27 din
08.02.2008 cu pr,ivire 1а mйsurilе de realizare а Legii пr. 438-XVI din 28 decembrie
2006 privind dezvoltarea regiona16 in Republica Moldova, Consiliul Regional pentru
Dezvoltare Sud,

DECIDE:
1. А institui Comisia de elaborate а Regulamentului Consiliului Regional pentru

Dezvoltare Sud, in urmйtоаrеа соmропеп!й:

1. Piotr Puqcari - Preqedintele comisiei
2. Anatolie Casap - Secretarul comisiei
3. Alexandru Bujorean - mеmЬru а1 comisiei
4. Larisa Voloh - membru а1 comisiei
5. Nicolae GоrЬап - mеmЬru al comisiei.

2. Comisia ча еlаЬоrа proiectul Regulamentului Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud qi-l va prezenta CRD Sud pentru examinare qi арrоЬаrе рбпё la
urmёtoarea gedin!й а Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

3. Prezenta decizie iпtrё in vigoare de la data adoptйrii.

Pregedintele Consiliului

сопtrаsеmпаt:
sесrеtаrчl consiliului

Piotr PUýсARI

Maria CULE



CONSILIUL REGIOI\AL PENTRIJ DEZVOLTARE SUI)

D Е CIZLE
пr.02103

din 18 septembrie 2020

cu privire la delegarea mеmЬrilоr CRD Sud
in соmропеп{а Comisiei de ечаluаrе а Notelor Conceptuale;i Сеrеrilоr complete

de fiпап{аrе, depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare а рrоiесtеlоr репtru
fiпап{аrе din Fondul Na{ional pentru Dеzчоltаrе Regionalй

in conformitate сu prevederile Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regionalй in Republica Moldova, Hotёrбrii Guvernului nr. I27 din
08.02.2008 cu privire la mёsurile de realizare а Legii пr. 438-ХVI din 28 decembrie
2006 privind dezvoltarea regionalё in Republica Moldova qi conform Anexei 1 1а

Manualul Ореrаliопаl al Fondului Na{ional pentru Dezvoltare Regionalё, aprobat
prin Decizia Consiliului Na{ional de Coordonare а Dezvoltйrii Regionale пr. |7120
din 04 august 2020, ConsiliululRegional pentru Dezvoltare Sud,

DECIDE:
А delega ре dl Sergiu Andronachi, primar а1 ora;ului Cimiglia, mеmЬru al
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, in calitate de mеmЬru реrmапепt
in componenla Comisiei de Evaluare а Notelor Conceptuale qi Сеrеrilоr
complete de fiпап!аrе depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare а
proiectelor pentru finanlare din Fondul Nalional pentru Dezvoltare Regionalй.

А delega ре dl Маrсе1 Cenuga, pregedinte а1 raionului Cahul, membru al
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, in calitate de mеmЬru supleant in
componenla Comisiei de Ечаluаrе а Notelor Conceptuale qi Сеrеrilоr complete
de finanlare depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare а proiectelor
pentru fiпап}аrе din Fondul Nalional pentru Dezvoltare Regionalё.

3. Prezenta decizie intrб in vigoare de la data adoptбrii.

1.

2.

Рrеgеdiпtеlе Consiliului

сопtгаsеmпаt:
sесrеtаrчl consiliului

Рiоtr PUýCARI

Маriа CULEýOV



сONSILIUL шGIONAL PEII{TRIJ DEZVOLTARE SUD

D Е CIZIE
пr.02104

din 18 septembrie 2020
сu privire la Рrорчпеrеа de proiect privind suportul
pentru Consiliul Regional репtru Dezvoltare (CRD)

din Regiunea de Dezvoltare Sud

in conformitate cu prevederile Legii пr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regionalй in Republica Moldova, Ноtёrбrii Guvernului ff. |27 din
08.02.2008 cu privire 1а mёsurile de realizare а Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie
2006 privind dezvoltarea regionalё in Republica Moldova ;i linйnd cont de йptul сй
ADR Sud а еlаЬоrаt Рrорuпеrеа de proiect privind suportul pentru Consiliul Regional
pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud, Consiliul Regional pentru
Dezvoltare Sud

DECIDE:
Se арrоЬё Рrорuпеrеа de proiect privind suportul pentru Consiliul Regional
pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud qi inaintarea ei, sрrе
finanlare, Agenliei de Соореrаrе Internalionalй а Germaniet (Рrорuпеrеа de
proiect se апехеаzd).

Se desemneazб dl Nicolae Gorban, pregedinte а1 raionului Cйugeni, in calitate
de реrsоапй responsabil6 din partea CRD Sud pentru сооrdопаrеа acliunilor
privind implementarea proieotului privind suportul pentru Consiliul Regional
pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare (CRD) Sud gi activit5lilor
planificate in cadrul acestuia.

Prezenta decizie intrё in vigoare de 1а data adoptбrii.

1.

2.

-,J.

Pregedintele Consiliului

contrasemnat:
sесrеtаrчl consiliului

Рiоtr PUýCARI

Маriа CU



CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

DECIZIE
пr.02105

din 18 septembrie 2020
сu рriчirе la рrоiесtеlе implementate in Regiunea

de Dezvoltare Sud сч suportul fiпапсiаr al Uniunii Еurорепе

;i al Вйпсii Gеrmапе pentru Dezvoltare KfW

in conformitate cu prevederile Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regionalй in Republica Moldova, Ноtйrбrii Guvernului nr. I27 din
08.02.2008 cu privire la mёsurilе de realizare а Legii пr. 438-ХVI din 28 decembrie
2006 privind dezvoltarea regionalё in Republica Moldova, Consiliul Regional pentru
Dezvoltare Sud,

DECIDE:
1. Se ia act de informa{ia prezentatй de dna Maria Culegov, director al Agenliei

de Dezvoltare Regionalй Sud, cu privire la mersul qi evolulia implementёrii, in
Regiunea de Dezvoltare Sud, а proiectelor finanlate de Uniunea Еurореапё qi

Banca Gеrmапй pentru Dezvoltare Kf!V.

2. Prezenta decizie iпtrё in vigoare de 1а data adoptйrii.

Pregedintele Consiliului

contrasemnat:
sесrеtаrul consiliului

рiоtr PUýсARI

Магiа CULEýOV



CONSILIUL REGIONAL PEI\TRU DEZVOLTARE SUI)

D Е CIZIE
пr.0210б

din 18 septembrie 2020
сu privire la implementarea ac{iunii 66Abilitarea Cetй{enilor

in Republica Moldoyao'rfinan{ate de Uniunea Ечrореапй

In conformitate cu prevederile Legii пr. 4З8-ХVI din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regionalй in Republica Moldova, Hotёririi Guvernului nr. 127 din
08.02.2008 cu privire 1а mйsurilе de realizare а Legii пr. 4З8-ХVI din 28 decembrie
2006 privind dezvoltarea regionalй in Republica Moldova, Consiliul Regional pentru
Dezvoltare Sud,

DECIDE:

А lua act de informalia prezentatб de dna Lilia HAncu, reprezentant al Agen}iei
de Соореrаrе Interna}ionalё а Germaniei (GIZ), privind implementarea in
Regiunea de Dezvoltare Sud а acliunii "Abilitarea Cetйlenilor in Republica
Moldova", finanlate de Uniunea Еurореапё.

Se deleagй dna Tatiana Маriп, mеmЬrё а Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud, in calitate de mеmЬru а1 Comitetului Director а1 actiunii
"Abilitarea Сеtё!епilоr in Republica Moldova".

3. Prezenta decizie intrй in vigoare de la data adoptйrii.

1.

2.

Pregedintele Consiliului

contrasemnat:
sесrеtаrul consiliului

Piotr PUýсARI

Маriа CULEýOV


