
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                            nr.2/7-XXV 
 
Cu privire la aprobarea studiului de oportunitate, 
Acordului de cooperare şi formei de gestiune a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în 
oraşul Cahul. 
 
 În temeiul art.14 alin.(2) lit.(h) şi (j), art.73 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.14 alin.(1) şi art.17 din Legea R.Moldova 
nr.1402 din 24.10.2002 „Serviciilor publice de gospodărie comunală”, art.8, art.11 şi art.13 din 
Legea R.Moldova nr.303 din 13.12.2013 „Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, ţinînd cont de politica naţională de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare statuată în Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028), aprobată 
prin Hotărârea Guvernului R.Moldova nr.199 din 20.03.2014, avînd în vedere obiectivele trasate 
în Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru 2012-2017, componenta 
alimentare cu apă şi canalizare, concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind 
extinderea serviciilor de alimentare cu apă, furnizate de ÎM „Apă-Canal” Cahul, în satele Roşu, 
Crihana Veche, Paşcani şi Manta, în conformitate cu decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/4-
XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea exercitării atribuţiilor de secretar al 
Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul 
 
 

D E C I D E : 
 

1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă, 
furnizate de ÎM „Apă-Canal” Cahul, în satele Roşu, Crihana Veche, Paşcani şi Manta, prezentat 
în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei decizii. 

2. Se aprobă forma de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din 
oraşul Cahul prin gestiune delegată. 

3. Se aprobă modelul instituţional de regionalizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare în raionul Cahul, prezentat în anexa nr.2, parte integrantă a prezentei decizii. 

4. Se aprobă Acordul de cooperare pentru dezvoltarea unui serviciu şi sistem durabil de 
alimentare cu apă şi de canalizare în raionul Cahul, prezentat în anexa nr.3, parte integrantă a 
prezentei decizii. 
  5. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae să semneze Acordul de 
cooperare pentru dezvoltarea unui serviciu şi sistem durabil de alimentare cu apă şi de canalizare 
în numele Consiliului orăşenesc Cahul. 

6. Responsabil de executarea acestei decizii se desemnează comisiile consultative de 
specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul. 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO     
 



Anexa nr.2 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.2/7-XXV din 30.09.2015 
 
 

MODELUL INSTITUŢIONAL DE REGIONALIZARE A SERVICIULUI PUBLIC  
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN RAIONUL CAHUL 

 
Introducere 

„Regionalizarea” reprezintă principalul aspect al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor 
de alimentare cu apă şi de canalizare, statuată în Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie(2014-
2028) a Republicii Moldova. Această politică are drept scop îmbunătăţirea performanţelor din sector 
printr-un management mai bun şi prin profesionalism, precum şi beneficierea de economii de scară.  

Pentru operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, regionalizarea înseamnă 
reorganizare a doi sau mai mulţi operatori locali, într-un singur operator regional. Consiliile locale 
respective nu vor mai deţine fiecare câte un singur operator, care operează la nivelul respectivei 
unităţi administrativ-teritoriale, ci vor participa la o societate comercială cu statut de operator 
regional  care va deservi un număr de localităţi participante. 

În cadrul regionalizării, proprietatea asupra sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi responsabilitatea pentru furnizarea de servicii de calitate, în mod continuu şi la costuri 
suportabile le revin în continuare autorităţilor publice locale.  

Cadrul juridic al asocierii unităţilor administrativ-teritoriale şi furnizării, în comun, a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare îl constituie Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.303 din 13.12.2013, Legea privind serviciile publice de 
gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002, Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 
28.12.2006 etc. 

Raionul Cahul a demarat procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare în anul 2012, prin angajarea unei echipe de experţi pentru a constata oportunitatea 
delegării serviciului şi operării la nivel regional. Soluţia optimă, pentru obţinerea celui mai bun raport 
calitate/cost pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Cahul, satele Roşu, 
Manta, Crihana Veche, statuat în concluziile studiului de oportunitate, constă în delegarea gestiunii 
serviciului către un operator unic la nivelul raionului Cahul. 

  
I. Modelul instituţional de regionalizare a serviciului public 

Modelul  instituţional de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
pentru raionul Cahul, elaborat în temeiul legislaţiei în vigoare, îşi propune să realizeze o gestionare 
eficientă a serviciilor de apă, prin atingerea calităţii serviciilor solicitate. 
Modelul instituţional are în componenţă două elemente cheie: 

a) Operatorul Regional; 
b) Contractul de delegare a gestiunii serviciului care reglementează relaţia dintre operatorul 

regional şi autorităţile publice locale. 
a) Operatorul regional: 
În lipsa unei definiţii legale, operatorul regional poate fi considerat operatorul organizat ca 

societate comercială, cu capital social integral al uneia sau mai multor unităţi administrativ-
teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pe 
raza de competenţă a mai multor unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea şi 
exploatarea sistemelor aferente acestui serviciu public.  

Analiza modelelor instituţionale pentru crearea operatorului comun de alimentare cu apă şi de 
canalizare de către or.Cahul, s.Crihana Veche, Manta şi Roşu1, unde au fost prezentate în mod 
comparativ întreprinderea municipală (cu doi sau mai mulţi fondatori), societatea pe acţiuni şi 

                                           
1“ Modele instituţionale pentru crearea operatorului comun de alimentare cu apă şi de canalizare de către or. 
Cahul, s. Crihana Veche, Manta şi Roşu”, în proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova, GIZ”, noiembrie 2014. 



societatea cu răspundere limitată, a recomandat societatea pe acţiuni, drept cea mai potrivită formă de 
organizare juridică a viitorului operator regional.   

Operatorul regional va fi înfiinţat prin reorganizarea Întreprinderii Municipale “Apă-Canal” 
Cahul în societate pe acţiuni, urmată de majorarea capitalului social al acesteia prin aporturi de 
capital ale unităţilor administrativ-teritoriale Roşu, Crihana Veche şi Manta2.  

Operatorul regional va avea un capital integral public deţinut de unităţile administrativ-
teritoriale(iniţial oraşul Cahul, satul Roşu, satul Crihana Veche, satul Manta). Acestui operator 
regional  îi va fi delegată gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  prin Contractul 
de delegare. 

Obiectul principal de activitate al operatorului regional este: captarea, tratarea şi distribuţia 
apei potabile; colectarea şi epurarea apelor uzate; efectuarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, de 
acte necesare realizării obiectului de activitate stabilit prin act constitutiv. 

Operatorul regional este responsabil pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale care i-au delegat 
gestiunea serviciului, precum şi administrarea, operarea, întreţinerea, reînnoirea şi extinderea, acolo 
unde este cazul, a tuturor mijloacelor fixe(sistemelor) ce fac obiectul contractului. Cel mai important 
risc asumat de operatorul regional fiind neplata serviciilor furnizate de către clienţi, conform 
prevederilor contractuale. 

Operatorul regional trebuie să fie licenţiat şi capabil să demonstreze capacitatea de a 
funcţiona într-o manieră durabilă. 
Controlul asupra funcţionării operatorului regional este exercitat în comun de toate unităţile 
administrativ-teritoriale, conform prevederilor statuate în actul constitutiv al acestuia.  

b) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor este actul juridic, încheiat în forma scrisă, prin 

care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar 
atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe 
riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral  serviciul public de alimentare 
cu apă  şi de canalizare, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după 
caz.  

Contractul de delegare stabileşte obligaţiile şi drepturile specifice ale fiecărei părţi(autoritate 
publică locală şi operator regional) cu privire la gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, derularea programelor de investiţii şi obţinerea unor niveluri de performanţă a 
serviciilor delegate.  

În conformitate cu art. 13 alin. (8) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, contractul de delegare a 
gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:  

a) denumirea părţilor contractante;  
b) obiectul contractului;  
c) durata contractului;  
d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;  
e) programul de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective 

noi şi pentru lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări atît fizic, 
cît şi valoric;  

f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de 
reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;  

g) indicatorii de calitate privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de 
sarcini şi prin regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi modul de evaluare şi de cuantificare a acestora;  

h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;  
i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciului furnizat;  
j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;  

                                           
2 “Îndrumar privind paşii şi procedurile necesare pentru reorganizarea Întreprinderii Municipale “Apă-Canal” 
Cahu” în operator comun (regional) sub forma de societate pe acţiuni”,  în proiectul „Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica Moldova, GIZ”, martie 2015. 



k) răspunderea contractuală;  
l) forţa majoră;  
m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;  
n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, inclusiv a investiţiilor, realizate 

la încetarea, indiferent de cauză, a contractului;  
o) menţinerea echilibrului contractual;  
p) condiţiile de reziliere a contractului;  
q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;  
r) structura forţei de muncă şi condiţiile privind protecţia socială a acesteia;  
 s) alte clauze convenite de părţi, după caz.  
Contractul de delegare a gestiunii, potrivit art. 13 alin. (7) din Legea privind serviciul public 

de alimentare cu apă şi de canalizare, este însoţit obligatoriu de următoarele anexe:  
a) caietul de sarcini privind furnizarea serviciului;  
b) regulamentul de furnizare a serviciului; 
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat;  
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.c). 
Prevederile art.13 alin.(2) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.303 din 13.12.2013 statuează că, acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului 
se efectuează în urma unei licitaţii publice. 

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale Cahul, Roşu, Manta şi Crihana Veche, contractul 
de delegare a gestiunii serviciului se atribuie în mod direct operatorului regional, în temeiul  excepţiei 
stipulate în art. 13 alin.(12) din Legea nr. 303 din 13.12.2013. 

 

II. Alte aspecte ale procesului de regionalizare 
a) Politica tarifară 
Politica tarifară urmăreşte recuperarea completă a costurilor şi este aplicată de către 

operatorul regional în conformitate cu reglementările legale în vigoare, sub controlul şi cu aprobarea 
unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, tarifele aplicate de operatorul regional trebuie să asigure 
acoperirea costurilor de producţie şi a celor operaţionale, costurile de reparaţie şi întreţinere, precum 
şi costurile asociate rambursării împrumutului. 

De asemenea, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie 
stabilite cu luarea în considerare a capacităţii de plata a consumatorilor (gradul de suportabilitate a 
tarifului), cu un reper de 3-5% din venitul mediu a unei gospodării, conform Strategiei de alimentare 
cu apă şi sanitaţie (2014-2028) a Republicii Moldova. 

Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare  apelor uzate, 
se vor calcula de operatorul regional în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă,  de canalizare şi epurare a 
apelor uzate, vor fi prezentate Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică spre avizare, iar 
consiliilor locale – pentru aprobare. 

În cazul existenţei unor acorduri de finanţare încheiate cu organisme financiare 
internaţionale, ratificate sau aprobate de parlament, Guvern sau de consiliile locale, tarifele se aprobă 
de către Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică în modul stabilit în acordul de creditare 
(art.35 alin.(13) din Legea nr.303 din 13.12.2013). 

În temeiul principiilor regionalizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
existente în Uniunea Europeană (principiul solidarităţii), pentru acest operator regional se va aplica 
un tarif unic pentru toate unităţile administrativ-teritoriale, care au delegat gestiunea serviciului 
public.  

b) Dreptul de proprietate asupra bunurilor 
Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt furnizate/prestate prin 

intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, parte integrantă a infrastructurii 
tehnico-edilitare a localităţilor.  

Sistemele publice şi terenul aferent(împreună bunuri publice), fiind de utilitate publică, fac 
parte, prin natura sau scopul lor, din domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. 



Bunurile publice(atât cele existente la data semnării contractului de delegare a gestiunii, cât şi 
bunurile care rezultă din investiţii derulate în perioada executării contractului de delegare a gestiunii),  
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, vor fi concesionate operatorului regional pe perioada 
derulării contractului de delegare a gestiunii, urmând a fi preluate de către proprietarul lor (unităţile 
administrativ-teritoriale) la încetarea contractului, în mod gratuit şi libere de orice sarcini. 

Regimul juridic al bunurilor – de retur, de preluare şi proprii – se va regăsi în contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor, precum şi procedura de transfer a acestora, de la unităţile 
administrativ-teritoriale la operatorul regional, la încheierea contractului, şi nemijlocit, de la 
operatorul regional la unităţile administrativ-teritoriale, la expirarea contractului. 

c) Redevenţa  
Redevenţa constituie o sumă de bani plătită periodic de către operatorul regional autorităţii 

publice locale în schimbul acordării dreptului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare.  
  În legislaţia Republicii Moldova nu există reglementată o formulă de calculare a redevenţei, 
urmând a fi stabilită de autorităţile administraţiei publice locale la încheierea contractului de delegare 
a gestiunii. Valoarea şi scadenţa redevenţei pot fi modificate, ulterior, prin acordul părţilor. 

În situaţia în care, autoritatea publică locală  suportă o parte din investiţiile în infrastructura 
de alimentare cu apă şi de canalizare, fiind angajată într-un contract de împrumut cu instituţii 
financiare internaţionale, redevenţa va fi stabilită la un nivel care să acopere serviciul datoriei 
publice.  

Obligativitatea redevenţei rezultă din prevederile art.13 alin.(8) din Legea nr.303 din 
13.12.2013. 

d) Fondul de Dezvoltare 
În scopul  punerii în aplicare a principiului „toţi banii generaţi de sectorul de alimentare cu 

apă şi de canalizare să fie utilizaţi pentru investiţii în sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare”, 
se recomandă crearea unui fond de dezvoltare, unde toate plăţile, care trebuiesc plătite de operatorul 
regional autorităţilor publice locale (dividende, redevenţă, etc.), să fie redirecţionate înapoi, 
asigurând investiţiile în infrastructura de apă şi de canalizare.  
 Fondul de Dezvoltare, al cărui titular este operatorul regional,  se constituie ca un fond de 
rezervă, ale cărui disponibilităţi se păstrează într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis, după, 
caz, la o bancă comercială. 
 Fondul de Dezvoltare se constituie din sume, cel puţin egale cu: 

a) dividendele de la societatea comercială cu capital integral al unităţilor administrative-
teritoriale. În acest caz, toate unităţile administrativ-teritoriale care sunt acţionari ai 
operatorului regional, trebuie să vireze în Fondul de Dezvoltare sumele aferente acestora 
conform defalcărilor prevăzute mai sus; 

b) redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale, în temeiul contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  

с) impozitul pe profit plătit de operatorul regional  unităţii administrativ-teritoriale; 
в) dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului de Dezvoltare. 

 Operatorul va prezintă pentru aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de 
investiţii aferent activelor date în concesiune care se finanţează din Fondul de Dezvoltare pentru anul 
următor, până la data de 30 octombrie a fiecărui an. Pe baza consultărilor cu operatorul, autoritatea 
administraţiei publice locale va aproba planul de investiţii până la data de 31 decembrie. 
 
 
 
 

Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.3 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.2/7-XXV din 30.09.2015 
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ACORD DE COOPERARE 

 

pentru dezvoltarea unui serviciu şi sistem durabil de alimentare cu apă şi de canalizare  

în raionul Cahul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
or.Cahul                                                                     

 ____  _________ 2015  



 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL  
cu sediul: or.Cahul, Piaţa Independenţei, nr.2,  
reprezentat de preşedintele raionului,Cahul, dl Ion GROZA 
în temeiul deciziei Consiliului raional Cahul nr.__________  din __________________ 
 
CONSILIUL ORĂŞENEC CAHUL   
cu sediul: or.Cahul,  Piaţa Independenţei, nr.6,  
reprezentat de primarul oraşului Cahul, dl Nicolae DANDIŞ, 
în temeiul deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/7-XXVdin 30.09.2015 „Cu privire la 
aprobarea studiului de oportunitate, Acordului de cooperare şi formei de gestiune a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Cahul”. 
 
CONSILIUL LOCAL ROŞU   
cu sediul: satul Roşu, str._____________, nr.____,  
reprezentat de primarul satului Roşu, dl Nicolae SAVILENCU, 
în temeiul deciziei Consiliului local Roşu nr. ______  din _____________________ 
 
CONSILIUL LOCAL MANTA   
cu sediul: comuna Manta, str._____________, nr.____,  
reprezentat de primarul comunei Manta, dna Violeta HÎNCU, 
în temeiul deciziei Consiliului local Manta nr. ________din ____________________ 
 
CONSILIUL LOCAL CRIHANA VECHE   
cu sediul: satul Crihana Veche, str._____________, nr.____,   
reprezentat de primarul satului Crihana Veche, dna Rodica CUCEREANU, 
în temeiul deciziei Consiliului local Crihana Veche nr. ________din _____________  
 
(denumite în continuare Părţi). 
 
au hotărât, de comun acord, încheierea prezentului Acord de Cooperare (în continuare Acord), 
după cum urmează: 
 

I. Obiectul Acordului 
1. Obiectul acordului constă în  consolidarea acţiunilor Părţilor în vederea dezvoltării durabile, 

echilibrate, susţinute şi cuprinzătoare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare, 
prin  furnizarea/prestarea, în comun, a acestor servicii pe teritoriul unităţilor administrativ-
teritoriale semnatare, şi realizarea, în comun,  a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 
aferente serviciilor.  

2. În vederea realizării obiectului contractului, autorităţile publice locale vor asigura, într-o 
primă etapă, regionalizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare conform 
Modelul instituţional de regionalizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru raionul Cahul (anexa nr. 1), parte intrinsecă a prezentului Acord. 
 

II. Principiile care trebuie să stea la baza organizării şi funcţionării serviciilor publice  

3. Asigurarea dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie  să 
aibă la bază următoarele principii:   

- principiul autonomiei locale; 
- principiul descentralizării serviciilor publice; 
- principiul asocierii intercomunitare; 
- principiul liberului acces la informaţie privind serviciile publice; 
- asigurarea universalităţii, continuităţii, adaptabilităţii, transparenţei şi accesului 

nediscriminatoriu al populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;  
- aplicarea principiilor economiei de piaţă în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi 

de canalizare;  



- menţinerea unei balanţe echitabile între veniturile populaţiei şi tarifele pentru serviciile 
de alimentare cu apă şi de canalizare(principiul suportabilităţii);  

- facilitarea participării societăţii civile la luarea deciziilor privind serviciile publice;  
- colaborarea şi coordonarea activităţilor între autorităţile administraţiei publice locale şi 

centrale privind realizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
planificarea echilibrată a resurselor financiare în funcţie de priorităţi. 

 
III. Atribuţii şi responsabilităţi  

4. Autorităţile publice locale, părţi ale prezentului Acord, îşi asumă următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi,  în vederea asigurării regionalizării serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, prin înfiinţarea unui operator regional(unic) şi delegarea gestiunii serviciului către 
acest operator: 

a) revizuirea şi aprobarea studiului de oportunitate privind înfiinţarea, organizarea şi 
gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în comun, prin intermediul 
modelului de regionalizare identificat, prin decizii ale autorităţilor publice locale din  
localităţile semnatare; 

b) elaborarea şi aprobarea indicatorilor de performanţă, prin decizie a consiliului local; 
c) adoptarea de către consiliile locale a deciziilor privind alegerea modalităţii de gestiune 

a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (pe baza studiului menţionat 
anterior); 

d) adoptarea deciziei cosiliului local Cahul, privind reorganizarea Întreprinderii 
Municipale ”Apa-Canal Cahul” în societate pe acţiuni; 

e) inventarierea tuturor mijloacelor fixe ale fiecărui sistem de alimentare cu apă şi de 
canalizare, proprietate a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmindu-se listele 
bunurilor din domeniul public şi privat pentru fiecare sistem în parte, de asemenea, 
aprobate prin decizii ale consiliilor locale; 

f) elaborarea şi semnarea actului constitutiv al societăţii pe acţiuni; 
g) subscrierea aportului la capitalul social al societăţii pe acţiuni; 
h) înregistrarea societăţii pe acţiuni ”Apă-Canal Cahul” la Camera Înregistrării de Stat; 
i) renunţarea consiliului local Cahul la dreptul de preemţiune asupra acţiunilor societăţii 

pe acţiuni ”Apa-Canal Cahul”, în favoarea consiliilor locale Roşu, Crihana Veche şi 
Manta; 

j) adoptarea deciziilor autorităţilor deliberative ale unităţilor administrative-teritoriale 
Roşu, Crihana Veche şi Manta privind participarea la capitalul social al Societăţii pe 
acţiuni şi desemnarea reprezentanţilor care vor semna actul constitutiv precum şi a 
persoanei care va reprezenta interesele fiecarei autorităţi publice acţionare în adunarea 
generală a acţionarilor operatorului regional; 

k) negocierea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului; 
l) elaborarea şi aprobarea Regulamentului serviciului şi caietului de sarcini al serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare; 
m) aprobarea prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale a  Contractului de 

delegare a gestiunii, precum şi  atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii 
catre operatorul regional; 

n) împuternicirea unei persoane, care va semna Contractul de delegare, pentru şi în 
numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acordat de 
acestea;  

o) rezilierea contractelor existente cu operatorii locali, al căror obiect constă din 
furnizarea/prestarea serviciului public; 

p) stimularea şi  organizarea conectării a 50% + 1 din numărul gospodăriilor din 
localitate la încheierea contractului de delegare a gestiunii; cu un termen de 1 an de 
zile pentru populaţia rămasă; 

q) respectarea politicii tarifare şi aprobarea unui tarif unic pe toată aria delegării; 
r) se obligă să constituie şi să contribuie la Fondul de dezvoltare; 



s) să concesioneze toate bunurile aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare(inclusiv surselor de apă subterane (sonde arteziene) care sunt în proprietate 
publică a unităţii administrativ-teritoriale), prin contractul de delegare; 

t) să disemineze în rîndul locuitorilor oraşului/satului/comunei informaţia despre 
cooperare şi să contribuie la sensibilizarea şi la obţinerea suportului populaţiei în 
realizarea obiectivelor cooperării; 

u) Să colaboreze în asigurarea continuă şi de calitate a serviciilor de apă şi de canalizare; 
 

IV. Dispoziţii finale 

5. Modificările şi completările prezentului acord se fac numai prin act adiţional încheiat între 
părţile semnatare. 

6. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi este valabil pe un termen nedeterminat, 
dacă nu este denunţat în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova de 
către Părţi. 

7. Prezentul Acord este întocmit în 5 (cinci) exemplare, toate cu aceeaşi forţă juridică. Anexa nr. 
1 este parte integrantă a prezentului Acord şi are aceeaşi putere juridică. 

 
 
Data ____________________           
 
              
Din numele  
Consiliului raional Cahul 

  
Ion GROZA,  
preşedinte  

   
 ştampila 

    semnătura   
 

În numele  
Consiliului Orăşenesc Cahul 

  
 
 
Nicolae DANDIŞ,  
primar  

   

ştampila 

    semnătura   
 

În numele  
Consiliului local Manta 

  
 
Violeta HÎNCU,  
primar  

   

ştampila 

    semnătura   
 
 
În numele  
Consiliului local Crihana Veche 

  
 
 
Rodica CUCEREANU, 
primar  

 
 

  
 

ştampila 

    semnătura   
 

În numele  
Consiliului local Roşu 

  
 
Nicolae SAVILENCU, 
primar 

 
 

  
 ştampila 

    semnătura   
 
 
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 

 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

