
REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL 

LEOVA 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ЛЕОВА 
 

proiect  

Decizia nr. 

din  ________________                                                                                               or. Leova 

 

”Cu privire la privind delegarea gestiunii  

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  

prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii ”  

 
        În temeiul art. 43 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 canalizare; politica națională de dezvoltare a 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare statuată în Strategia de alimentare cu apă 

și sanitație(2014-2028) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014; avizul 

comisiilor de specialitate, Consiliul raional Leova 

 

DECIDE: 

      1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al 

raionului Leova către Operatorul Regional “Apă Canal Leova” S.A. cu sediul în orașul Leova, str. 

Independenței, nr.25, raionul Leova.  

     2. Delegarea gestiunii serviciului se va face prin atribuirea directă a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (Anexa 1), conform art. 13 alin. 

(12) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare.  

     3. Se ia act de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare, care se va încheia între unitatea administrativ-teritorială raionul Leova, pe de o parte, 

și Operatorul Regional “ Apă Canal Leova” S.A., pe de altă parte, conform anexei nr. 1, parte 

integrantă a prezentei decizii.  

     4.  (1) Se aprobă inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat/prestat, (Anexa 2), parte integrantă 

a prezentei decizii.  

           (2) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-

teritoriale aferente serviciului furnizat/prestat enumerate în anexa nr. 2, de natura reţelelor de 

alimentare cu apă și 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” S.A., în temeiul contractului de delegare a gestiunii. 

     5. Se aprobă Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, conform anexei nr. 3, 

parte integrantă a prezentei decizii.  

 



      6.  Se împuternicește Dnul Ion Gudumac președintele raionului Leova să semneze Contractul 

de delegare a gestiunii în numele și pe seama Consiliului raional Leova. 

     7. Responsabil de executarea acestei decizii se desemnează _____________________ . 

 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 

 

SECRETARUL CONSILIULUI  

 

 

 

 


