
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                                                               PROIECT   DECIZIE 

 

                                                                                                     Nr.________________________ 

                                                                                                     Din _______________________ 

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare 

 

 În scopul executării obligațiunilor contractuale de sub-împrumut nr.4/5 din 26.11.2010, în 

temeiul Legii nr.203 din 16.07.2010 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica 

Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a 

Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă), semnat la 16.06.2010; în temeiul Directivei Cadru 

Apa 2000/60/CE; Directivei 91/271/CEE cu privire la tratarea apei uzate urbane; Directivei 

98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman; pct.l.3, pct.4.2, pct.13.1, pct.13.7 din 

contractul de sub-împrumut destinat pentru alimentare cu apă și canalizare nr.4/5 din 26.11.2010, 

încheiat între Primăria orașului Orhei, Primăria comunei Seliște, Primăria comunei Step-Soci, 

ÎM Regia ”Apa-Canal” și Consiliul Raional Orhei; art.10, 118-126 al Codului Administrativ 

nr.116 din 19 iulie 2018; art.14, alin.(2), lit. f), n) și alin.(3) din Legea nr. 436- XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”; art.5 alin.(1) lit.c), art.8 alin.(1), art.12 alin.(4) 

din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; art.4 alin.(1) lit.c) din Legea 

nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art.3 alin.(1), art.8 alin.(1)  lit.d), 

i), h) ale Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare; art.3 alin.(4), art.9 alin.(2), art.12 alin.(1), lit.b), d), alin.(2), lit.a), b), art.15 alin.(1), 

lit.b), c), d), art.16 ale Legii nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală; 

art.21 alin.(l), lit.i) al Legii nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni; art.5, lit.b), 

art.9 alin.(l), alin.(2), lit.n), art.12 lit.d), j) ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea 

și deetatizarea proprietății publice; Deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 10/2.2 din 05.10.2022 

”Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022”; Statutul Societății pe Acțiuni Regia 

Apă Canal Orhei aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.17.14 din 28.12.2011; 

examinând adresarea SA Regia Apă Canal Orhei cu nr.587-09 din 23.09.2022, înregistrată în 

registrul de evidență a corespondenței cu nr.02/1-21-405 din 23.09.2022 și Nota informativă 

prezentată, 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

 

1. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare SA Regia Apă Canal Orhei în sumă de             

61 773,10 EUR (transferul urmează a fi efectuat în MDL la cursul valutar conform BNM la data 

efectuării tranzacției) pentru achitarea tranșei cu termen de scadență la data de 19.12.2022 din 

cadrul Contractului de sub-împrumut nr.4/5 din 26.11.2010 destinat pentru dezvoltarea 

sistemului de prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între 

Primăria orașului Orhei, Primăria comunei Seliște, Primăria comunei Step-Soci, ÎM Regia ”Apa-

Canal” și Consiliul Raional Orhei. 

2. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va asigura întreprinderea măsurilor 

necesare în scopul executării prezentei decizii. 

3. Directorul general interimar al SA Regia Apă Canal Orhei, dl Vitalie CARP va asigura 

utilizarea mijloacelor alocate conform prezentei decizii în conformitate cu destinația stabilită în 

pct.1 și respectând prevederile legislației în vigoare. 



4. Se determină sursa de acoperire a cheltuielilor prevăzute în decizia prezentă din contul 

bugetului municipal pentru anul 2022. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor municipiului Orhei în 

conformitate cu atribuțiile stabilite. 

6. Prezenta decizie se comunică persoanelor și instituțiilor vizate, intră în vigoare la data 

includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacată la Judecătoria 

municipiului Orhei (adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) în termen de 30 zile din data 

comunicării în condițiile Codului Administrativ și se plasează pe pagina WEB a Primăriei 

municipiului Orhei (www.orhei.md). 

 

 

Primarului municipiului Orhei 

Viceprimarul  municipiului Orhei  

Viceprimarul  municipiului Orhei                                                           

Specialist principal 

Secretar al Consiliului Municipiului Orhei    

Specialist principal                                                                                                                                                                         

Pavel VEREJANU 

Cristina COJOCARI 

Valerian CRISTEA 

Olga ZGUREANU 

Grigore MÎRA 

Alina TRUSOVSCAIA 

Autor:  

Specialist principal                                                                                                                                                                                                        

 

Daniela CRIVIȚCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orhei.md/


NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal 

Nr._______  din ____  ________ 2022 

“ Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare” 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Specialist principal Daniela CAZAC 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Conform adresării cu nr. 587-09 din 23.09.2022, înregistrată în registrul de evidență a corespondenței cu 

nr. 02/1-21-405 din 23.09.2022, SA Regia Apă Canal Orhei solicită susținerea financiară în scopul 

asigurării achitării în termen a tranșei cu termen de scadență la data de 19.12.2022 în sumă de 61 773,10 

EUR din cadrul Contractului de sub-împrumut nr.4/5 din 26.11.2010 destinat pentru dezvoltarea 

sistemului de prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Primăria 

orașului Orhei, Primăria comunei Seliște, Primăria comunei Step-Soci, ÎM Regia ”Apa-Canal” și 

Consiliul Raional Orhei, totodată conform pct.4.2 din Contractului de sub-împrumut nr.4/5 din 

26.11.2010 Împrumutații (dintre care și Primăria municipiului Orhei) prin intermediul Beneficiarului (SA 

Regia Apă Canal Orhei) rambursează suma principală a împrumutului conform graficului de rambursare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  Nu este cazul. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Se propune alocarea mijloacelor financiare SA Regia Apă Canal Orhei în sumă de 61 773,10 EUR 

(transferul urmează a fi efectuat în MDL la cursul valutar conform BNM la data efectuării tranzacției) 

pentru achitarea tranșei cu termen de scadență la data de 19.12.2022 din cadrul Contractului de sub-

împrumut nr.4/5 din 26.11.2010 destinat pentru dezvoltarea sistemului de prestarea serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Primăria orașului Orhei, Primăria comunei Seliște, Primăria 

comunei Step-Soci, ÎM Regia ”Apa-Canal” și Consiliul Raional Orhei. 

5. Fundamentarea economico-financiară Sursa de acoperire a cheltuielilor prevăzute în decizia 

prezentă din contul bugetului municipal pentru anul 2022. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Art.10, 118-126 al Codului Administrativ nr.116 din 19 iulie 2018; art.14, alin.(2), lit. f), n) și alin.(3) din 

Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”; art.5 alin.(1) lit.c), art.8 

alin.(1), art.12 alin.(4) din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; art.4 alin.(1) 

lit.c) din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art.3 alin.(1), art.8 alin.(1)  

lit.d), i), h) ale Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

art.3 alin.(4), art.9 alin.(2), art.12 alin.(1), lit.b), d), alin.(2), lit.a), b), art.15 alin.(1), lit.b), c), d), art.16 ale 

Legii nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală; art.21 alin.(l), lit.i) al Legii 

nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni; art.5, lit.b), art.9 alin.(l), alin.(2), lit.n), art.12 lit.d), 

j) ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei pe data de  

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul. 

10. Constatările expertizei juridice Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea 

normelor legislative. 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul. 

 

 

Autor: Specialist principal                                                                              Daniela CRIVIȚCHI 


