
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 17 mai 2016                                                                      nr.4/1(9/1)-XXV 
  
Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale 
„Apă-Canal” Cahul în anul 2015. 

 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.l) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.z) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în baza statutului ÎM „Apă-Canal” Cahul, 
aprobat prin decizia Consiliului municipal Cahul nr.5/6(9/6)-XXI din 27.10.2000 şi înregistrat la 
Camera Înregistrării de Stat nr.136042251 la 10.10.2001, examinînd raportul administratorului-
interimar al Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul, dl Gheţivu Gheorghe, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
 1. Se ia act de raportul prezentat de administratorul-interimar al Întreprinderii Municipale 
„Apă-Canal” Cahul, dl Gheţivu Gheorghe, despre activitatea întreprinderii în anul 2015 (se 
anexează). 
 2.  Se recomandă ÎM „Apă-Canal” Cahul: 

- a efectua lucrările de branşare/racordare la sistemele de aprovizionare cu apă şi 
canalizare, cu respectarea termenelor stipulate de legislaţie; 

- a nu admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă noilor 
consumatori fără instalarea contoarelor respective; 

- a continua lucrările de reabilitare a staţiei de tratare în baza proiectului finanţat de către 
Agenţia de cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).  

3. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, să aducă la 
cunoştinţa publică raportul despre activitatea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în 
anul 2015. 

4. Se pune în sarcina primarului oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să selecteze şi să 
numească în funcţie administratorul ÎM „Apă-Canal” Cahul, conform procedurilor legale. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi 
protecţia mediului (preşedinte – dl Renţa Sergiu). 
 

 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

