
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie a Consiliului raional Ungheni „Cu privire la aprobarea Studiului de 

oportunitate și a Acordului de Asociere în vederea dezvoltării serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare în Regiunea – cheie Ungheni.” 

 

I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului  

Temeiul juridic al prezentului proiect de decizie îl constituie art.43 din Legea privind 

administrația publică locală nr. 436/2006, unde este menționat dreptul autorităţilor publice locale 

de a se asocia şi colabora în vederea realizării unor lucrări şi servicii de interes public pentru 

promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 

colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării 

unor acţiuni sau lucrări de interes comun. 

 

Cooperarea intercomunală presupune înfiinţarea, organizarea şi administrarea serviciilor publice, 

în comun, cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale. Prin unirea eforturilor a două sau mai 

multe unități administrativ-teritoriale se pot asigura premisele necesare pentru organizarea și 

finanțarea unui serviciu public de calitate. În acest mod, unităţile administrativ-teritoriale 

păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciului 

public, inclusiv  dreptul de a urmări, controla şi a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind 

realizarea acestui serviciu. 

 

Autorităţile publice locale se vor asocia şi vor coopera în scopul înființării, organizării, 

exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale din Raionul Ungheni, 

precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice, destinate înființării, 

modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a infrastructurii tehnico-edilitare. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Proiectul deciziei cuprinde pentru început aprobarea Studiului de oportunitate privind 

fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de înfiinţare, organizare şi administrare a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare din unităţile administrativ-teritoriale din Regiunea-

cheie Ungheni prin cooperare intercomunală. Conform Studiului de oportunitate, cu raportare la 

toate aspectele legale, instituţionale, tehnice, operaţionale, economico-financiare, soluţia optimă 

pentru organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în 

Raionul Ungheni este cooperarea intercomunală. 

 

Prevederile Studiului de oportunitate reprezintă temeiul pentru asocierea unităţilor administrativ-

teritoriale în vederea cooperării în dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 

Raionul  Ungheni. Cooperarea autorităţilor publice locale constituie obiectul Acordului de 

Asociere, care se va aproba şi semna de toate autorităţile publice locale. 

De asemenea, prin  prezentul proiect de decizie se supune aprobării forma de gestiune delegată a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ungheni.  

 

III. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

 

IV. Consultarea publică a proiectului  
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina oficială web a Consiliului raional  

Ungheni – www.cruungheni.md 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune 

Consiliului raional Ungheni pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 


