
 CONSILIUL  MUNICIPAL  ORHEI                                                                                PROIECT 
                                                                                                          

D E C I Z I E  

                                                                                                                          Nr. _____                                                                                                                                                          

Din  __________20____ 
 

Cu privire la primirea la balanță  

a rețelelor de apă și canalizare 
 

   

 În temeiul art.10; 118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;, 

art. 19, alin. (4) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și 

canalizare; art. 9, subpunct 3, lit. c) din Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,  art. 14, alin. (1), (3) 

din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.10 alin. (3) al Legii nr. 

121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; Cererea Regiei Apă 

Canal-Orhei S.A. nr. 02/1-21-218 din 19.05.2022, cererea S.R.L. „Dansicons” nr. 17-05/22 din 

17.05.2022; procesul-verbal de recepție finală nr. 16-22 din 16.05.2022 a lucrărilor de construcție a 

„Rețelelor exterioare de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială” executate conform proiectului 

de execuție nr. 036/2-REAC, Cpl pentru complexul locativ cu obiective de menire social-culturală tip 

p+4E, P+5E, 2S+P+6E și parcări subterane din str. C. Negruzzi, 91, mun. Orhei, Etapa 1 și examinând 

Nota informativă,  
 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 
 

1. Se primesc la balanța autorității publice locale a mun. Orhei „Rețelele exterioare de apă, 

canalizare menajeră și canalizare pluvială” executate la obiectivul din str. C. Negruzzi, 91, 

mun. Orhei, Etapa 1 în sumă de 1966781,03 lei, construit din mijloace financiare ale persoanei 

juridice S.R.L. „Dansicons”.  
 

2. Se instituie comisia pentru primirea la balanță a bunurilor materiale „Rețelele exterioare de apă, 

canalizare menajeră și canalizare pluvială” executate la obiectivul din str. C. Negruzzi, 91, 

mun. Orhei, Etapa 1 în sumă de 1966781,03 lei, construit din mijloace financiare ale persoanei 

juridice S.R.L. „Dansicons”, în componența numerică de 5 persoane și nominală conform 

anexei la prezenta decizie, cu acordarea împuternicirilor corespunzătoare pentru primirea 

bunurilor materiale. 
 

3. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în evidența contabilă.  
 

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

includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată la Judecătoria mun. 

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

corespundere cu prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova. 
 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului mun. Orhei, conform 

domeniului de competență. 

 

 

Primar                                                                                                        Pavel VEREJANU 
 

        Viceprimar                                                                                                 Cristina COJOCARI 
 

        Viceprimar                                                                                                 Anastasia ȚURCAN 
 

        Viceprimar                                                                                                 Valerian CRISTEA 
 

        Specialist  (jurist)                                                                                       Grigore MÎRA  
                      

        Secretarul interimar al Consiliului                                                             Grigore MÎRA  
 

        Arhitect-șef                                                                                                Oleg MAEVSCHI       
        

       Specialist Principal                                                                                     Alina TRUSOVSCAIA 
       

       Autor:                                                                                                          Gheorghe CREIZAN 



NOTA INFORMATIVĂ 

 

                La proiectul de decizie nr. _________din ___________________20____ 

„Cu privire la primirea la balanță a rețelelor de apă și canalizare” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului - 

Autor:  Gheorghe CREIZAN                    

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite: 

Cererea Regiei Apă Canal-Orhei S.A. nr. 02/1-21-218 din 19.05.2022 și cererea S.R.L. 

„Dansicons” nr. 17-05/22 din 17.05.2022 cu privire la emiterea deciziei de recepționare a „Rețelelor 

exterioare de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială” executate conform proiectului de 

execuție nr. 036/2-REAC, Cpl pentru complexul locativ cu obiective de menire social-culturală tip 

p+4E, P+5E, 2S+P+6E și parcări subterane din str. C. Negruzzi, 91, mun. Orhei, Etapa 1, procesul-

verbal de recepție finală nr. 16-22 din 16.05.2022 a lucrărilor de construcție la obiectul respectiv și 

transmiterea ulterioară în administrare și exploatare către Regia Apă Canal-Orhei S.A.                                                                                                        

 

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

naționale cu legislația Uniunii Europene: 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:  

Conform PUG terenul se află în unitatea teritorială de referință UTR-1, subzona „L2 – subzona 

locuibilă multietajată și alte funcțiuni complementare. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

Cheltuielile necesare pentru construcția „Rețelelor exterioare de apă, canalizare menajeră și canalizare 

pluvială” sînt suportate de către persoana juridice S.R.L. „Dansicons”. 

 

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

În temeiul art.10; 118-126 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;, 

art. 19, alin. (4) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și 

canalizare; art. 9, subpunct 3, lit. c) din Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,  art. 14, alin. (1), (3) 

din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art.10 alin. (3) al Legii nr. 

121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; Cererea Regiei Apă 

Canal-Orhei S.A. nr. 02/1-21-218 din 19.05.2022, cererea S.R.L. „Dansicons” nr. 17-05/22 din 

17.05.2022; procesul-verbal de recepție finală nr. 16-22 din 16.05.2022 a lucrărilor de construcție a 

„Rețelelor exterioare de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială” executate conform proiectului 

de execuție nr. 036/2-REAC, Cpl pentru complexul locativ cu obiective de menire social-culturală tip 

p+4E, P+5E, 2S+P+6E și parcări subterane din str. C. Negruzzi, 91, mun. Orhei, Etapa 1. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

   Plasarea pe site-ul Primăriei.  

 

8. Constatările expertizei anticorupție – nu este cazul 

 

9. Constatările expertizei juridice – proiectul de decizie se avizează de specialistul jurist al Primăriei 

Orhei. 

 

10. Constatările altor expertize nu au fost efectuate 

 

 

 

 

Autor:                                                                                                          Gheorghe CREIZAN 

 



Anexă 

la Decizia Consiliului Municipal Orhei 

                                                                                         „Cu privire la transmiterea bunurilor materiale” 

nr. _____ din ”____”___________2022 
 

 

 

Comisia pentru primirea bunurilor materiale 

 

 

Pavel VEREJANU – Primarul municipiului Orhei, Președintele comisiei 

Silvia BEJAN - contabil principal în cadrul Primăriei municipiului Orhei, membru;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tatiana CUCINSCAIA - contabil principal în cadrul Primăriei municipiului Orhei, membru; 

Vitalie CARP – Director general interimar al Regiei Apă Canal-Orhei S.A., membru; 

Reprezentantul companiei S.R.L. „Dansicons”; 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 


