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Cu privire la bazinul acvatic al oraşului Orhei

în  tem eiul Legii privind adm inistraţia publică locală nr.436-X V I din 28.12.2006, 
art.3 alin (2), art.14, a lin .(3), art.8 al Legii nr.523-X IV  din 16.07.1999 cu privire la proprietatea 
publică a unităţilor adm inistrativ  teritoriale, pornind de la dom eniile de activitate ale 
autorităţilor adm inistraţiei publice de nivelul I, luînd în consideraţie că lacul orăşenesc este un 
obiect de m enire socială care se află pe teritoriul oraşului Orhei, la fel şi faptul că bazinul acvatic 
şi barajul cu construcţiile hidrotehnice au fost construite din sursele locale cu aportul locuitorilor 
oraşului, avînd în  vedere că barajul şi construcţiile hidrotehnice au nevoie de întreţinere şi 
reparaţie perm anentă pentru a nu pune în pericol securitatea locuitorilor şi a evita pericolul 
im inent de inundaţii, în interesul m ajor al locuitorilor oraşului,

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

1.A cceptă retrocedarea în proprietatea oraşului Orhei a bazinului acvatic (barajul cu 
construcţiile hidrotehnice şi heleşteul), cu teren sub ape cu suprafaţa 40 ha, cu cod cadastral 
6401105046, transm is în folosinţa Societăţii V înătorilor şi Pescarilor din Republica M oldova 
prin D ispoziţia nr.55-p din 25.02.1979 a Sovietului M iniştrilor al RSSM .

2 .Se solicită G uvernului Republicii M oldova să excludă din lista bazinelor acvatice 
transm ise Societăţii V înătorilor şi Pescarilor din R epublica M oldova pentru organizarea 
gospodăriilor de pescuit sportiv şi amatori prin m odificarea D ispoziţiei Sovietului de M iniştri al 
Republicii Sovietice Socialiste M oldoveneşti din 26 februarie 1979 şi anume să excludă din 
anexa n r.l a D ispoziţiei nom inalizate poziţia „Orhei, bazinul acvatic al oraşului Orhei, 40” .

3 .Se obligă autoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei să întreprindă acţiunile 
respective pentru executarea prezentei decizii şi reîntoarcerea în  proprietatea oraşului a bazinului 
acvatic (barajul cu construcţiile hidrotehnice şi heleşteul).

4 .Controlul asupra executării prezentei decizii revine Prim arului oraşului Orhei llan ŞOR. 
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