
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 25 mai 2017                                                                    nr.4/1(18/1)-XXV 

  

Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale 

„Apă-Canal” Cahul în anul 2016. 

 

 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 Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal” Cahul, dl Gheţivu Gheorghe, luînd în consideraţie 

avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul 

 

D E C I D E : 

 

 1. Se ia act de raportul despre activitatea Întreprinderii  Municipale „Apă-Canal” Cahul în 

anul 2016 (se anexează). 

 2.  Se solicită SA „Apă-Canal” Cahul: 

- să efectueze lucrările de branşare/racordare la sistemele de aprovizionare cu apă şi 

canalizare, cu respectarea termenelor stipulate de legislaţie; 

- să prezinte Consiliului municipal Cahul, în termen de 30 zile, un plan de reducere a 

cheltuielilor/pierderilor, precum şi de îmbunătăţire a situaţiei economico-financiare a 

întreprinderii; 

- să propună Consiliului municipal Cahul, în termen de 30 zile, textul sesizării 

autorităţilor publice centrale, vizînd implicarea în soluţionarea situaţiei economico-financiare a 

întreprinderii, luînd în consideraţie diferența cursului valutar al dolarului la angajarea şi 

rambursarea creditului. 

3. Secretarul-interimar al Consiliului municipal Cahul, dna Nistirenco Larisa, să aducă la 

cunoştinţa publică raportul despre activitatea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în 

anul 2016. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului municipiului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi a comisiilor consultative de specialitate a Consiliului municipal 

Cahul:  

- pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi 

atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana); 

- pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil 

şi protecţia mediului (preşedinte – dl Renţa Sergiu). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Petru BURLACU 

 

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



