
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            
                                                               
                                 DECIZIE nr. 1/ 

                          din 16 februarie  2018                                   Proiect 
 

Cu privire la constituirea Comisiei de  

cercetare prealabilă pentru declararea  

utilității publice pentru lucrările de   

interes comun privind implementarea  

proiectului regional de aprovizionare  

cu apă potabilă Chișinău - Strășeni - Călărași 

 

      În conformitate cu prevederile art. 43, 46,  al Legii nr. 436 - XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare,  Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativă, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 7 

alin. (3) al Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică  nr. 488 - XIV din 

08 iulie 1999, cu modificările ulterioare, art. 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 660 

din 15 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare 

prealabilă pentru declararea utilității publice a obiectului exproprierii, examinînd 

nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se constituie și se aprobă componența nominală a Comisiei de cercetare 

prealabilă pentru declararea utilității publice pentru lucrările de  interes comun 

privind implementarea proiectului regional de aprovizionare cu apă potabilă 

Chișinău - Strășeni - Călărași, conform anexei. 

     2.  Comisia va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a obiectului 

exproprierii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 660 din 15 iunie 2006. 

     3.  Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile 

deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate în funcțiile respective, fără a emite altă decizie.  

     4.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

Preşedinte al şedinţei                                                          __________________                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU 

Avizat: 
 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                                                     Ion Malic 

Vicepreședinte al raionului,                                                   Nicolae Budu 

Șeful Direcției economie,                                                      Nicolae Sîrbu 

construcții și politici investiționale                                                  



                                                                                               

 

                                                                                 Anexa nr.1 

                                                                            la  Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                  nr. 1/       din  16 februarie  2018 

  

 

Lista  

membrilor Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice 

pentru lucrările de  interes comun privind implementarea proiectului regional de 

aprovizionare cu apă potabilă Chișinău - Strășeni - Călărași 
 

Denumirea Autorității Numele, prenumele 

reprezentantului 

Funcția deținută 

Consiliul raional Strășeni   Budu Nicolae  vicepreședinte al 

raionului, președinte al 

Comisiei 

 

Consiliul raional Strășeni   Sîrbu Nicolae  Șef al Direcției 

economie,construcții și 

politici investiționale, 

secretar al Comisiei 

 

Consiliul raional Strășeni Fisticanu Mihail  Arhitect șef al raionului  

 

Consiliul raional Strășeni Borș Valeriu  Șef al Serviciului  

agricultură, relații  

funciare și cadastru 

 

Consiliul raional Strășeni  Malic Ion  Șef al Serviciului juridic 

 

Primăria Strășeni Casian Valentina  Primar 

 

Primăria  Roșcani Josan Tamara  Primar 

 

Primăria Negrești Panainte Zinaida  Primar 

 

Primăria Sireți Rebeja Pavel  Primar 

 

Primăria comunei 

Pănășești 

Bujoreanu Valeriu  Primar 

Primăria Tătărești Platița Elena  Primar 

 

Primăria comunei 

Bucovăț 

Pascaru Alexandru  Primar 

Primăria Vorniceni Tofan Vasile  Primar 

 
 



 Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la constituirea Comisiei pentru cercetare 

prealabilă pentru  declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun 

privind implementarea proiectului regional de aprovizionare cu apă potabilă 

Chișinău-Strășeni-Călărași” 

 

  I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în baza demersului Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr.01/01-1969 din 11.12.2017 

privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al proiectului 

”Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”. Acesta are drept scop 

îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru 

populația din zona implementării proiectului, în ceea ce privește accesul, 

securitatea aprovizionării și calitatea apei. Investițiile pentru realizarea primei 

etape a proiectului constituie 16,5 ml. euro, fonduri oferite de Guvernul Federal 

German sub formă de asistență nerambursabilă, prin intermediul Băncii de 

Dezvoltare KfW. Astfel, în temeiul Legii exproprierii pentru cauză de utilitate 

publică nr. 488-XIV din 08 iulie 1999  care stipulează că ”pentru lucrările de 

interes local, inclusiv de interes comun, cercetarea prealabilă se face de către 

comisii numite de consiliile unităților administrativ-teritoriale” , se propune 

constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice 

pentru lucrările de interes comun a mai multor raioane și/sau municipii. 

II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

 

III. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea Consultări publice ale proiectelor. 

În acest context se propune spre examinare şi avizare proiectul de decizie 

Comisiei consultative de specialitate şi examinare la şedinţa Consiliului raional. 

Șeful Direcției economie,                                                      Nicolae Sîrbu 

construcții și politici investiționale                                                  


