
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
din 17 mai 2016                                                                        nr.4/2(9/2)-XXV 
 
Cu privire la introducerea unor modificări în decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la 
aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare 
cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi 
epurare a apelor menajere”. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.c) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.q) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, avînd în vedere situaţia economico-financiară precară a 
operatorului ca rezultat al majorării tarifelor la energie electrică, a altor cheltuieli de întreţinere şi 
deprecierii valutei naţionale în raport cu alte valute, se impune modificarea deciziei Consiliului orăşenesc 
Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de 
aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”, 
examinînd demersul administratorului-interimar al ÎM „Apă-Canal” Cahul, dl Gheţivu Gheorghe, în 
scopul corelării tarifelor cu situaţia economico-financiară la zi, ţinînd cont de avizul comisiilor 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

D E C I D E : 
1. Se modifică decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu 

privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea 
sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”, avînd un nou conţinut anexele nr.1, nr.2 
şi nr.3, începînd cu 01.05.2016 (se anexează). 

2. Pentru pensionarii din or.Cahul cu pensia de pînă la 1200,00 lei/lună şi pentru unele persoane  
din categoria socialmente-vulnerabile (invalizi de gr.I şi II, familii cu patru şi mai mulţi copii pînă la 
vîrsta de 18 ani, veteranii şi participanţii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, familii care au la 
întreţinere invalizi din copilărie de gr.I, II şi III) se vor aplica tarifele cu reducere de 50 la sută pentru 
primii 3m3 de consum lunar, la prezentarea actelor confirmative.  

3. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/2(40/2)-XXIV din 25.03.2015 „Cu privire 
la introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 
„Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea 
sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”. 

4. ÎM „Apă-Canal” Cahul (administrator-interimar – dl Gheţivu Gheorghe) să propună în 
trimestrul II a anului 2016 Consiliului orăşenesc Cahul un plan de măsuri pentru optimizarea cheltuielilor. 

5. Primăria oraşului Cahul (primar – dl Dandiş Nicolae) va efectua o analiză privind tendinţa de 
majorare a tarifelor şi posibilitatea acoperirii diferenţelor de preţ sau alocării mijloacelor financiare pentru 
stabilizarea situaţiei economico-financiară a ÎM „Apă-Canal” Cahul. 

6. Se pune în seama secretarului-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, 
şi administratorului-interimar al ÎM „Apă-Canal” Cahul, dl Gheţivu Gheorghe, de a aduce la cunoştinţa 
consumatorilor/locuitorilor prezenta decizie prin intermediul publicării în ziarul local „Cahul-Express”, 
pe pagina web a Primăriei oraşului Cahul şi ÎM „Apă-Canal” Cahul, cît şi afişarea la sediile acestora.  

7. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului oraşului Cahul, dl 
Dandiş Nicolae.  
 8. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de 
specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi 
comerţ, business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana) şi 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 
 



Anexa nr.1 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.4/2(9/2)-XXV din 17.05.2016 
 
 
 
 

CATALOGUL DE PREŢURI 
nr.CA-02-02-2008 “Ch” pentru utilizarea sistemului 

 comunal de aprovizionare cu apă potabilă 
 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea localităţii Preţul (fără TVA) lei/m3 
Categoria I Categoria II Categoria III 

1. or.Cahul 12,0 22,0 22,0 
 
 

Noțiuni generale pentru catalogul de preturi nr.CA-02-02.2008 “Ch” 
 
 

 1. Tarifele din actualul catalog de preţuri se aplică pentru toţi consumatorii din or.Cahul 
şi localităţile rurale deservite. 

 2. La preţurile întărite se aplică impozitul pe valoare adăugată (TVA) conform legislaţiei 
in vigoare. 

 3. Scontarea si achitarea serviciilor prestate se înfăptuieşte de către consumatori lunar, în 
corespundere cu acest catalog si legislaţia în vigoare. 

 4. Nu se permit alte interpretări a acestor noţiuni generale şi schimbarea listei categoriilor 
de consumatori a serviciilor prestate. 

 
 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.4/2(9/2)-XXV din 17.05.2016 
 
 

 
CATALOGUL DE PREŢURI  

nr.CA-02-02-2008 ,,Ch” pentru utilizarea sistemului comunal  
de canalizare şi epurare a apelor menajere şi reziduale 

 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
localităţii 

Preţul (fără TVA) lei/m3 
Categoria I Categoria II Categoria III 

 1. or.Cahul 7,5 15,0 15,0 
 
 

Noţiuni generale pentru catalogul de preţuri иг.CA-02-02.2008 “Ch” 
 

 1. Tarifele din actualul catalog de preţuri pentru prima categorie se aplică numai pentru 
toţi consumatorii din or.Cahul şi localităţile rurale deservite.   

2. La preţurile întărite se aplică impozitul pe valoare adăugată (TVA) conform 
legislaţiei în vigoare. 

 
3. Recepţia apelor reziduale de la agenţii economici (indiferent de forma de 

proprietate) sе realizează conform legislaţiei în vigoare. Volumul de apă menajere din casele 
de locuit se socoate egal cu volumul de apă potabilă folosită. 

 
4. Scontarea şi achitarea serviciilor prestate se înfăptuiește de către consumatori lunar 

în corespundere cu acest catalog şi legislaţia în vigoare. 
 
5. Nu se permite alte interpretări a acestor noţiuni generale şi schimbarea listei 

categoriilor de consumatori a serviciilor prestate. 
 

 
 
 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.3 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.4/2(9/2)-XXV din 17.05.2016 
 
 

 
Categoriile de consumatori  

ai serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare 
 
 
 

Categoria I: 
 Consumatorii din fondul locativ şi consumatorii raportaţi în mod legal la această 
categorie, precum şi veceul public, amplasat: or.Cahul, pr.Republicii, 20/2-a. 
  
Categoria II: 
 Consumatorii finanţaţi din sursele bugetare de diferite nivele. 
 
Categoria III: 
 Alţi consumatori, ce nu sunt raportaţi în primele două categorii (agenţi economici, 
întreprinderi, persoanele fizice ce activează în domeniul businessului şi alţii). 
 
 
  
 
 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO 
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