
ANUNȚ 

privind consultarea publică a proiectului de decizie 

,, Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și Acordului de Asociere în vederea 

dezvoltării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

în Regiunea-cheie Ungheni” 

 

 

Publicat: 26.04.2021 

 Secția Economie și Reforme a Consiliului raional Ungheni inițiază, începînd cu data de 

26.04.2021 consultarea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la aprobarea Studiului de 

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

apă şi de canalizare în Regiunea-cheie Ungheni”. 

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.  

 

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la  

proiectul de decizie, la adresa Secției Economie și Reforme, str. 

Națională.9, mun.Ungheni sau la e-mail: der.ungheni@yahoo.com. 

 

Proiectul deciziei ,, Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și Acordului de Asociere în 

vederea dezvoltării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în Regiunea-cheie 

Ungheni”, nota informativă, studiul de oportunitate și  proiectul acordului sînt disponibile pe 

pagina web www.crungheni.md sau la sediul Secției Economie și Reforme. 

Termenul de prezentare: 07.05.2021 

Persoană responsabilă: 

Ursatiev Ludmila, șef Secția Economie și Reforme 

Tel.mob.023626435, e-mail: der.ungheni@yahoo.com  
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