
 

PROCESUL-VERBAL nr. 2 

al ședinței extraordinare a 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) 

27 decembrie 2011                                                             or. Cimişlia   

ora 10.00                                                                                               localitatea 

 

Prezidează: Dl Veaceslav GUȚUȚUI, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Total membri ai CRD Sud: 32 persoane; 

 Prezenți:  21 persoane; 

 Absenți:  11 persoane. 

 Invitați: 

                 Dl Veaceslav Guţuţui, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; 

                 Colaboratori ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud; 

                 Mass-media regională („Gazeta de Sud”). 

 

Ordinea de zi: 

Cuvînt de deschidere – Dna Efrosinia Grețu, președinte al Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Sud. 

Dna Efrosinia Grețu a salutat prezența membrilor CRD și a oferit cuvîntul dlui Veaceslav 

Guțuțui, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. 

Dl Veaceslav Guțuțui a felicitat audiența cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a ținut să 

menționeze, că Regiunea de Dezvoltare Sud este unica Regiune care este la un pas de 

aprobarea Strategiei regionale de gestionare a deșeurilor pentru Regiunea Sud – fapt, ce va 

asigura o regionalizare a serviciului și rezolvarea în timp a problemei legate de 

managementul deșeurilor.  De asemenea, ar fi bine ca experiența acumulată de beneficiarii 

din regiunea sud să fie multiplicată și împărtășită cu colegii din regiunile aliate Centru și 

Nord. 

 

 La propunerea Dnei Președinte a fost votată unanim ordinea de zi, fără modificarea 

acesteia.  

 

I. Cu privire la aprobarea Strategiei regionale de gestionare a deșeurilor pentru 

Regiunea Sud. 

La prima întrebare audiența a decis că Strategia regională de gestionare a deșeurilor pentru 

Regiunea Sud nu necesită să fie prezentată din motiv, că aceasta a fost prezentată integral la 

ședințele anterioare.  

 

      Au votat: 

  

     Pro – 21    Contra – 0   S-au abținut – 0 



 

 

În urma discuțiilor, la propunerea membrilor CRD, s-a decis:   

1. Se aprobă Strategia de gestionare integrată a deșeurilor solide în Regiunea 

pentru Dezvoltare Sud (se anexează), care este parte integrantă a prezentei 

decizii. 

2. Se recomandă, Agenției de Dezvoltare Regională Sud și Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Sud identificarea și atragerea investițiilor  

pentru implementarea Strategiei. 

3. Agenția de Dezvoltare Regională  Sud va informa anual Consiliul Regional 

pentru Dezvoltare Sud despre etapele implementării Strategiei de gestionare 

integrată a deșeurilor solide în Regiunea pentru Dezvoltare Sud. 

4. Consiliul  Regional pentru Dezvoltare Sud are dreptul pe parcursul 

implementării Strategiei de a modifica și de a monitoriza gradul de 

implementare a Strategiei pentru îmbunătățirea acesteia. 

 

 

Președinte al Consiliului                              Efrosinia GREȚU 

 

Contrasemnat: 

 

Secretar al ședinței                                                                       Maria CULEŞOV  

    


