
REPUBLICA MO LD OV A  
CONSILIUL ORĂ ŞE NES C CAHUL

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

D E C I Z I E
din 25 martie 2015 n r . 3 / 2 ( 4 0 / 2 ) - X X I V

Cu privire la introducerea unor modificări în decizia 
Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1 (19/1 VXXIH din 
23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru 
prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă 
şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi 
epurare a apelor m enajere” .

în temeiul art.4 a lin .( l)  lit.c) din Legea R.M oldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă” , art.14 alin.(2) lit.q) din Legea R.M oldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, luînd în consideraţie, că rigorile Legii 
R .M oldova nr.303 din 13.12.2013 „Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare” nu sunt aplicabile, aşa cum A N RE nu a elaborat şi aprobat un şir de regulamente 
impuse de lege, ţinînd cont de situaţia economico-financiară precară a operatorului izvorîtă din 
deprecierea valutei naţionale în raport cu alte valute, se impune modificarea deciziei Consiliului 
orăşenesc Cahul n r .7 /l(19 /l) -X X III  din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru 
prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de 
canalizare şi epurare a apelor menajere” în scopul corelării tarifelor cu situaţia economico- 
financiară la zi, ţinînd cont de avizul comisiilor consultative de .specialitate. Consiliul orăşenesc

1. Se m odifică decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1 (19/1 )-XXIII din 23.07.2008 
„Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi 
utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere” , avînd un nou conţinut 
anexele nr.l  şi nr.2 începînd cu 01.04.2015 (se anexează).

2. Se obligă ÎM „Apă-Canal” Cahul (administrator-interimar -  dl Gheţivu Gheorghe) în 
termen de pînă la 01.11.2015 să prezinte A N RE tarifele calculate pentru anul 2016 pentru 
prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal dc 
canalizare şi epurare a apelor menajere.

3. Se obligă ÎM „Apă-Canal” Cahul (administrator-interimar dl Gheţivu Gheorghe) să 
prezinte Consiliului orăşenesc Cahul în termen de pînă la 31.12.2015 planul de investiţii pentru

propună în trimestrul III a anului 2015 Consiliului orăşenesc Cahul un plan de măsuri pentru 
optimizarea cheltuielilor.

5. Se obligă Primăria oraşului Cahul (primar -  dl Burlacu Petru) imediat în următoarea 
şedinţă a Consiliului orăşenesc Cahul să înainteze propuneri privind posibilitatea alocării 
mijloacelor financiare ÎM  „Apă-Canal” Cahul şi ÎM GCL Cahul, în scopul stabilizării situaţiei 
economico-financiară.

6. Se abrogă deciziile Consiliului orăşenesc Cahul nr.5/3(41/3)-XXIII din 31.03.2010 
“Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi 
utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere” şi nr.5/6(33/6)-XXlV 
din 01.08.2014 „Cu privire la actualizarea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă 
şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere a ÎM „Apă-Canal” 
Cahul în raza teritorială a oraşului Cahul” , începînd cu 01.04.2015.

Cahul

D E C I D E :

anul 2016.
4. Se obligă ÎM „Apă-Canal” Cahul (administrator-interimar dl Gheţivu Gheorghe) să

întocmii: N .Cu leva
Vizat: Şt .Mîndru



7. Se pune în  seam a secretarului Consiliului orăşenesc Cahul, dna Tricolici Aliona, şi 
administratorului-interimar al ÎM „Apă-Canal” Cahul, dl Gheţivu Gheorghe, de a aduce la 
cunoştinţa consumatorilor/locuitorilor prezenta decizie prin intermediul publicării în ziarul local 
„Cahul-Espress” , pe pagina web a Primăriei oraşului Cahul şi IM „A pă-Canal” Cahul, cît şi 
afişarea la sediile acestora.

8. M onitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarul oraşului 
Cahul, dna Surjicova Olgă.

9. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, problemele financiare, impozite şi 
taxe locale, tarifele, industrie şi comerţ, dezvoltarea social-economică, antreprenoriatului şi 
micului business, valorificarea potenţialului balneo-turistic, atragerea investiţiilor străine, lucrul 
cu proiecte, resurse um ane şi ta r i f  caţie (preşedinte -  dna Fulea Tatiana).

Preşedintele şedinţei 
Consiliului orăşenesc Cah

Secretarul 
Consiliului orăşenesc Cah

',Xr*npnWi‘̂ a \^ -

Tatiana FULEA

Aliona TRICOLICI



A nexa nr.l 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.3/2(40/2)-XXIV din 25.03.2015

CATALOGUL DE PREŢURI 
nr.CA-02-02-2008 “Ch” pentru utilizarea sistemului 

comunal de aprovizionare cu apă potabilă

Nr.
d/o

D e n u m i r e a  local i tat i i
Preţul  (f'aro TVA)  l e i /m 3

Ca teg r ia  I C a te g o r ia  II C a te g o r ia  III C a tegor ia  IV

1. or.Cahul 6 , 0 1 2 , 0 2 2 , 0 2 2 , 0

N oţ iun i  genera le  pentru catalogul  de preturi  nr .C A -02-02 .2008  “ C h ”

1. Tarifele din actualul catalog de preţuri pentru prima categorie se aplică numai pentru 
consumatorii din or.Cahul. Pentru consumatorii din localităţile rurale deservite limita de consum 
de 3 m 3 nu se aplică, tariful pentru populaţie constituind preţul din categoria II al prezentului 
catalog.

2. La preţurile întărite se aplică impozitul pe valoare adaugată (TVA) conform legislaţiei 
in vigoare.

3. Scontarea si achitarea serviciilor prestate se înfăptuieşte de către consumatori lunar, în 
corespundere cu acest catalog si legislaţia în vigoare.

4. N u  se perm it alte Interpretări a acestor noţiuni generale şi schimbarea listei categoriilor 
de consum atori  a se rv ic ii lo r  prestate.

Secretarul /7  /  )
Consiliului orăşenesc Cahul Aliona TRICOLICI



Anexa nr.2 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.3/2(40/2)-XXIV din 25.03.2015

C A T A L O G U L  DE PREŢUR I  
nr.CA-02-02-2008 „ C h ” pentru utilizarea sistemului comunal  

de canalizare şi epurare a apelor menajiere şi reziduale.

Nr.
d/o

Denumirea
localitatii

Preţul (fă ră  TVA) lei/m3

C ate gr ia  I C a teg or ia  II C at e g o r ia  III C a tegori a  IV

1. or.Cahul 3,0 7,5 15,0 15,0

Noţiun i  genera le  pentru catalogul  de preturi  i i r .CA -02-02 .2008  “ Ch

1. Tarifele din actualul catalog de preţuri pentru prima categorie se aplică numai pentru 
consumatorii din or.Cahul. Pentru consumatorii din localităţile rurale deservite limita de consum 
de 3 m 3 nu se aplică, tariful pentru populaţie constituind preţul din categoria II al prezentului 
catalog.

2 . La preţurile  în tărite  se aplică impozitul pe valoare  adăugată  (TVA)  conform  
legislaţiei în vigoare.

3. R ecep ţia  apelo r  reziduale  de la agenţii econom ici ( ind iferen t de fo rm a de 
proprie ta te)  se rea l izează  conform  legislaţiei în  v igoare .V olum ul de apă  m enajiere  din casele 
de locuit se socoate  egal cu volum ul de apă po tab ilă  folosită.

4 . S con tarea  şi ach itarea  serv ic iilo r  prestate  se în fap tueşte  de către consum atori lunar 
în co respundere  cu acest cata log şi legisla ţia  în vigoare.

5. N u  se perm ite  alte in terpretări a acesto r  noţiuni genera le  şi sch im barea  listei 
categoriilo r de consum ato ri  a serv iciilo r prestate .

Secretarul
Consiliului orăşenesc Cahul Aliona TRICOLICI


