
RE PUBLICA MOLDOVA PECnYEJIMKA MOJUOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA PAHOHHBIH COBET JIEOBA

Proiect

DECIZIA nr.7.15
din 14.10.2021 or.Leova

“Cu privire la completarea deciziei nr. 3.3 
diin 27.06.2019 “Cu privire la delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin 
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii””

în temeiul art. 43 alin. (1) lit. d) al Legii nr.436 din 28.12.2006 “privind administraţia publică 
locală”, Legea nr. 1402 din 24.10.2002 "serviciilor publice de gospodărie comunală”, Legea nr. 303 
din 13.12.2013 "privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”, capitolul VI 
Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea I Modificarea actului normativ al Legii 
nr.100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”, Consiliul Raional Leova,

DECIDE:

1. Se completează decizia nr. 3.3 din 27.06.2019 “Cu privire la delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii” 
după cum urmează:

1.1. Se completează cu punctul 41, care va avea următorul conţinut: ” Bunurile mobile şi 
imobile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Consiliul raional Leova 
aferente serviciului furnizat/ prestat enumerate în Anexă, reţelele de alimentare cu apă şi 
de canalizare, precum şi staţiile de captare, tratare, pompare şi epurare, cu instalaţiile, 
construcţiile şi terenurile aferente acestora, se concesionează către Operatorul Regional 
„Apă Canal Leova” SA, în temeiul contractului de delegare a gestiunii”

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dnul Nicolae 
Priţcan.

Preşedintele şedinţeiî > 5

Consiliului raional 

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



Lista bunurilor mobile şi imobile, p roprie ta t 
aferen te servic iu lu i de  alim entai

A n ex a

la  d e c iz ia  7 .15  d in l4 .1 0 . 2021

e pu b lică  a C onsiliu lu i ra ion al Leova  
-e cu apă ş i de canalizare

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor Valoarea 
bunurilor (lei)

C on trac t d e  an trepriza  nr. 6 /L /14  din  2 7  m a i 2 0 1 4
1. Reţele exterioare de apeduct 1B1. Cămine de apă (1) 688.658,00

2. Reţele exterioare de apeduct 1B1. Cămine de apţi (2) 1.524.306,00

3. Am enajarea P latform a B 184.403,00

4. Excavarea solului fe r ti l  Platform a B 15.912,00

5. Rezervor de apă V  = 200m3. Lucrări de terasam^nt 107.001,00

6. Platform a B. R ezervor V = 200m3. Ţevi şi arm ături (1) 5.138,00

7. Platform a B. Rezervor V  = 200m3. Ţevi şi arm ătpri (2) 5.138,00

8. Excavarea solului fe r til 6.847,00

10. Rezervor de apă V = 50m3. Lucrări de terasam ept (Platforma B  -  1 şi 2) 58.223,00

TO TA L 2 .595 .626 ,00

C o n tra c t de  a n trep riză  nr. 13 /L /15  din 15 iu lie  2015
1. Platform a B  -  1,2 reţele interioare de apeduct şi panalizare. (marca HBK) 467.660,50
2. Platform a B reţele interioare de apeduct şi canalizare, (marca HBK) 294.276,00
3. PţjioufadKa E. pe3epeyap nucmou eo d u  V  = 200m3 (poz.2). Lucrări generale  

de construcţie. (Monojium)
875.513,00

4. Lljiouţadm  B. pe3epeyap nucmou eodu  V  = 5 Om. 
terasem ente şi p laca de fund.

(poz.1,2). Lucrări de 86.598,00

5. Platform a B. Am enajarea teritoriului 82.215,00
6. Platform a B. îm brăcăm inte rutieră 310.523,00
7. Platform a B. Sistem atizarea p e  verticală 34.876,00
8. njiouţadica B. pe3epeyap nucmou eo d u  V  = 50m  

rezervoarelor
( (poz.1,2). M ontarea 510.278,00

9. îndiguirea  rezervoarelor 200m 3 51.028,00
10. îm brăcăm intea  rutieră spre rezervoarele s. F ilipepi 33.642,00
11. Platform a B. A m enajarea teritoriului. Lucrări propuse spre includere, 

îngrădire din sîrm ă ghimpată.
76.039,00

12. Platform a B. A m enajarea teritoriului. Lucrări propuse spre includere. 
Trotuar.

16.346,00

TO T A L 2 .83 8 .9 9 4 ,0 0

TOTAL 5.434.620,00

S ec re ta ru l C o n siliu lu i R aio n al E le n a  C o p o ţ



N O TA  IN F O R M A T I V Ă
La proiectul de decizie „Cu privire la completarea deciziei nr. 3.3 din 27.06.2019 “Cu privire 

la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin atribuirea directă a
contractului de delegare a gestiunii””

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:_________
Iniţiatorul proiectului de decizie este Preşedintele Raionului Leova 
Autorul proiectului de decizie este Direcţia Economie Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea 

Investiţiilor

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite:______
Proiectul Deciziei este elaborat în temeiul art.43 alin.(l) lit. d) al Legii nr.436 din 28.12.2006 

“privind administraţia publică locală”, Legea nr. 1402 din 24.10.2002 "serviciilor publice de 
gospodărie comunală”, Legea nr. 303 din 13.12.2013 "privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare”, capitolul VI Procedeele tehnice Aplicabile Actelor Normative Secţiunea I 
Modificarea actului normativ al Legii nr. 100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele normative”.

Scopul elaborării deciziei reiese din necesitatea dării în concesiune către Operatorul Regional 
„Apă Canal Leova” SA a bunurilor mobile şi imobile (conform anexei), proprietate publică a 
Consiliului raional Leova aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în temeiul 
contractului de delegare a gestiuni aprobat prin decizia Consiliului raional Leova nr.3.3 din 
27.06.2019 “Cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin 
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii”._____________________________________

3.Fundamentarea economico financiară:
Implementarea deciziei nu va necesita mijloace financiare.

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Froiectul de decizie în cauză nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie:
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative actuale şi este elaborat 

în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi 
Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune 
Consiliului raional spre examinare şi aprobare în şedinţă.____________________________________

7. Consultarea expertizei juridice:__________________________________________________
In temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. Structura 
şi conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

Şef interimar DEDTAI, 
Nadejda CANAŢUI


