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3.19
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r. Opxeii
Cu privire la contorizarea consumurilor de apă
a consumatorilor din or. Orhei
în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
art.14, „Regulamentul - cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de
canalizare”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 27.05.2002, p. 36, 66, „Regulamentul cu
privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele
de încălzire şi alimentare cu apă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, anexa
5, p. 4, „Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea
aparatelor de evidenţă a consumului de apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1228 din
13.11.2007, p. 9, examinînd nota informativă prezentată de directorul general al Regiei Apă Canal Orhei SA dl. M. Chiperi,
CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :
1. Se ia act de nota informativă prezentată de directorul general al Regiei Apă Canal Orhei
SA dl. M. Chiperi, privind modul de instalare a contoarelor de apă, de către Regia Apă Canal Orhei SA, procurate din Acordul de împrumut acordat de către Bănea Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare a Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă
Potabilă.
2. Se obligă Regia Apă Canal - Orhei SA:
- să instaleze contoare de apă, conform condiţiilor tehnice elaborate de Regia Apă
Canal - Orhei SA, consumatorilor cărora calculul plăţii pentru serviciile de
alimentare cu apă şi recepţionarea apelor uzate, se efectuiază în baza normei sanitare
de consum;
- să instaleze temporar, consumatorilor cu consum de apă suspect, contoare de apă, pe
o perioadă de 6 luni;
- să instaleze contoare de apă cu o precizie înaltă, înscrise în Registrul de Stat al
Mijloacelor de măsurare al RM;
- să instaleze contoare de apă, temporar, la consumatorii ce deţin apometre cu
termenul de verificare metrologică de stat expirat.
- să instaleze contoare de apă contra plată, în cazul în care contorul de apă, al
consumatorului, nu trece verificarea metrologică de stat.
3. Controlul asupra executării prezentei;(âecsizii! -fevrhe. viceprimarului oraşului Orhei
dl Munteanu Valentin.
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