
Republica Moldova

Consiliul 
orăşenesc Orhei

PecnySjiHKa M oaaoBa

OpxencKHH 
ropo/jCKon CoBeT

10 .09.2015

D E C I Z I E

or.Orhei
r. Opxen

7.2
nr.

Cu privire la com pensarea cheltuielilor 
persoanelor fizice pentru furnizarea apei

în  tem eiul art. 4 din Legea privind descentralizarea adm inistrativă nr.435 din 28.12.2006, 
art. 14 pct. y) al Legii privind adm inistraţia publică locală nr.436-X V I din 28.12.2006, Legea 
privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997, Statutul întreprinderii Regiei A pă Canal- 
Orhei SA, în scopul realizării m ăsurilor de susţinere socială a locuitorilor oraşului, exam inînd 
inform aţia prezentată de V ictor PERŢU, director general interim ar al Regiei Apă Canal-Orhei 
SA,

CO N SILIU L O R Ă ŞEN ESC D E C I D E :

l.S e  aprobă acordarea com pensaţiilor lunare pentru cheltuielile de apă şi canalizare 
furnizate de Societatea pe A cţiuni Regia Apă- Canal Orhei consum atorilor cu loc perm anent de 
trai în oraşul Orhei, conectaţi la reţeaua Regiei Apă Canal-O rhei SA, la bonurile eliberate după 
aprobarea prezentei decizii.

2 .Se aprobă R egulam entul cu privire la m odul de stabilire şi de plată a com pensaţiei 
lunare pentru cheltuielile de apă furnizate de S.A. Regia Apă- Canal Orhei (se anexează).

3 .Se obligă adm inistraţia Societăţii pe Acţiuni Regia Apă- Canal Orhei să determ ine 
persoanele beneficiare ale com pensaţiilor lunare pentru cheltuielile de apă şi canalizare şi să 
aplice prevederile prezentului Regulam ent la efectuarea calculelor lunare în strictă concordanţă 
cu evidenţa facturată a cheltuielilor consum atorilor.

4. R egulam entul cu privire la m odul de stabilire şi de plată a com pensaţiei lunare pentru 
cheltuielile de apă furnizate de S.A. Regia Apă- Canal Orhei va fi adus la cunoştinţa locuitorilor 
oraşului prin publicare în sursele de informare.

5 .Se determ ină surse financiare pentru acoperirea costurilor realizării com pensaţiilor 
stabilite de prezenta decizie din sursele proprii ale Regiei A pă Canal-O rhei SA.

6.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei Igor 
GRIGORIEV.
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