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                                                                   DECIZIE  

 

nr. 3/3                                                                                    din 14.05.2021 

 

Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și 

 Acordului de Asociere în vederea dezvoltării serviciului public 

de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Regiunea-cheie Ungheni 

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 

28.12.2006; art.43 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 6 alin. (2) 

lit. f), art. 14-17 din Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală; art.8, art. 

11 și art. 13 din legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;  

Luând în considerare politica națională de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare promovată prin intermediul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2028), 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014; 

Având în vedere măsurile de regionalizare a serviciilor de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare cu 

apă şi de canalizare în vederea eficientizării modului de organizare a serviciilor publice, reprezentând 

obiectivul specific nr. 1 - Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative - stabilit în Strategia 

de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020, aprobată prin Legea nr. 239 din 13.10.2016; 

Ținând cont de concluziile şi recomandările Studiului de oportunitate privind fundamentarea necesității și 

oportunității de înființare, organizare și administrare a serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare în unitățile administrativ-teritoriale din Regiunea-cheie Ungheni prin cooperare 

intercomunală; 

Avînd in vedere  demersul Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie nr. 13/0/2021/EU4MD din 

07.04.2021, 

                                                     Consilul raional Ungheni, 

                                                                 DECIDE: 

   

1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea necesității și oportunității de înființare, 

organizare și administrare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile 

administrativ-teritoriale din Regiunea-cheie Ungheni prin cooperare intercomunală (Anexa 1). 

2. Se aprobă asocierea Consiliului raional Ungheni cu unitățile administrativ-teritoriale din raionul 

Ungheni care vor aproba și semna Acordul de Asociere în vederea cooperării pentru dezvoltarea 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în Regiunea-cheie Ungheni.  

3. Se aprobă Acordul de Asociere în vederea dezvoltării serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare în Regiunea-cheie Ungheni (Anexa 2). 

4. Se împuternicește dl Ghenadi Mitriuc, președintele raionului  să semneze din partea Consiliului 

raional Ungheni  Acordul de Asociere prevăzut la pct. 3.  

5. Se împuterniceşte dl Ghenadi Mitriuc, pre;edintele raionului să reprezinte Consiliului raional 

Ungheni în Consiliul intercomunal, fiind abilitat cu activităţi privind dezvoltarea serviciului public 

de alimentare cu apă şi de canalizare în Regiunea-cheie Ungheni, stabilite în Acordul de Asociere.  

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului. 

 

                     Preşedintele şedinţei                                                      Anjelica  LUCHINA 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 


