REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
00023165

DECIZTE
nr. P/2

din

Cu privire la aprobarea Contractului de
imprumut dintre Banca Europeand de
Investitii, Banca Europeani pentru
Reconstruclie gi Dezvoltare gi municipiul
Chigindu in scopul implementdrii
proiectului de eficientd energeticd gi
izolarca termicd a clSdirilor publice gi a
blocurilor locative din mun. Chiqiniu.

in scopul implementdrii proiectului

,,Eficienla energeticd gi izolarea termicd a
cl[dirilor publice gi a blocurilor locative din mun. Chigindu", cu finanlare din contul
imprumutului din sursele Bdncii Europene de Investitii (BEI) in sumd de 10 mil. euro
gi Banca Europeand pentru Reconstruclie gi Dezvoltare (BERD) in sumd de 10 mil.
euro, in conformitate cu prevederile art. 14(1) din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003
,,Privind finanlele publice locale", art. 46 din Legea nr. 4I9-XVI din 22.12.2006 ,,Cu
privire la datoria publicd, garantiile.de stat gi recreditarea de stat", Regulamentului
privind procedura de contractare gi debursare a imprumuturilor de stat externe 9i
interne, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007, in temeiul ar1.14
(2) lit. b) 9i art. 19 (4) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administralia
public[ locald", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

1.

Se aprobd Contractul de imprumut dintre Banca Europeand de Investifii, Banca
Europeand pentru Reconstruclie $i Dezvoltare gi municipiul Chigindu, in sumd
de 20 mil. euro, pentru implementarea proiectului de eficientd energeticd 9i
izolareatermicd a clddirilor publice gi a blocurilor locative.
(Se anexeazdcontractul de imprumut nr.47889 din 06.12.2016 cu Banca
Europeani pentru ReconstrucJie gi Dezvoltare gi acordul de prefinanjare cu

Banca Europeand de Investitii).

2.

primarul general al municipiului Chigindu, dl Dorin
Chirtoacd cu dreptul de a negocia (marja, termenul de realizare a contractului,
comisionul de unic vdrsdmdnt, taxa de angajament, procentul de rambursare
anticipatd gi procentul penalizdrii pentru int6rzieri la pleJi) gi a semna
Contractul de finanlare dintre Banca Europeand de InvestiJii, Banca Europeand
pentru Reconstruclie gi Dezvoltare gi municipiul Chigindu.
Se imputemiceqte

3.

Se numegte beneficiar al proiectului i.iU. Directia Constructii Capitale,
cu
infiintarea Unitdtii de Implementare a Proiectului (PIU), acceptatade cdtre
gi BERD, in scopul coordondrii gi supravegherii implementdrii

BEI

proiectului gi
intocmirii cererilor de vdrsdmdnt citre antreprenorul relevant af municipiului,
cu indicarea conturilor beneficiarilor. Unitatea de Implementare al proiectului
va informa trimestrial gi vaprezentarapoaftele trimestriale de implementare
a
proiectului Consiliului municipal Chigindu.

4.

Se instituie Consiliul de supraveghere al implementdrii proiectului
,,Eficienla
energeticd gi izolarea termici a clddirilor publice gi a blocurilor locative

din

mun. Chigindu" din noud persoane:
Reprezentat al societdlii civile (unul)
Persoane din executiv (doud)
Cebanu Ion

Culai Adrian
Onigcenco Oleg
Bulat Veaceslav

Jipovici Nicolai
Visotina Natalia
Consiliul este abilitat cu supravegherea operativd a implementdrii proiectului
gi
soluli onarea problemelor apdrute pe parcursul implementarii proiectului.

5' Direclia generald finan1e va prevedea,

la elaborarea bugetului pe anii urmdtori,
pand la achitarea totald a imprumutului, alocaliile necesare pentru
achitarea
cheltuielilor ce lin de rambursarea gi deservirea imprumutului, precum a
$i altor
pldli aferente contractului de finantare.

6. Directia asistentd juridicd a Primdriei municipiului

Chigindu, va asigura
asistenla juridicd atdt pe perioada de implemintare a proiectului,
c6i gi pe toatd
perioada de deservire gi rambursare a imprumutului cdtre BancaEuropeani.
de
Investitii, Banca Europeand pentru Reconstruclie gi Dezvoltare.

7'

Directia relaJii publice va aduce la cunogtintd populatiei municipiului
Chiqin6u
prevederile prezentei decizii, prin intermediul mass-media municipal.

8. Primarul

general al m
controlul indeplinirii

va asigura
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