
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 23 februarie 2017                                                          nr.1/3(15/3)-XXV 
 
Cu privire la introducerea modificărilor în anexa nr.3 a 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”. 
 

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 Studiul de 
fezabilitate, elaborat de Compania Posch+Partners, finanţat de Banca de Dezvoltare Germană KFW pe 
Proiectul „Aprovizionarea cu apă şi canalizare în raionul Cahul” şi concluziile privind situaţia existentă în 
cadrul ÎM „Apă-Canal” Cahul, luînd în consideraţie avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 

 

D E C I D E : 
 

1. Categoria I din anexa nr.3 a 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” se va citi: 

„Consumatorii finali cu gradul I de dizabilitate, familiile cu patru şi mai mulţi copii minori, 
veteranii războiului al doilea mondial, participanţii la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi 
independenţei Republicii Moldova, participanţii la războiul din Afganistan, participanţii la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Cernobîl pentru consumul de pînă la 3m3”. 

2. Categoria II din anexa nr.3 a 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” se va citi: 

„Ceilalţi consumatori din fondul locativ şi consumatorii raportaţi în mod legal la această 
categorie, consumatorii finali cu gradul I de dizabilitate, familiile cu patru şi mai mulţi copii minori, 
veteranii războiului al doilea mondial, participanţii la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi 
independenţei Republicii Moldova, participanţii la războiul din Afganistan, participanţii la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Cernobîl pentru consumul ce depăşeşte 3m3”. 

3. Se pune pe 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.  

4. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului oraşului Cahul, dl Dandiş 
Nicolae.  
 5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de 
specialitate ale 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        Vasile VANŢEVICI 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

