
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂȘENI             СТРЭШЕНЬ
                                                  

                                                       DECIZIE nr. 6/
                                               din  24  septembrie  2021

PROIECT
Cu privire la racordarea  locuințelor 
la conducta de gaze naturale de presiune
înaltă a Centrului de odihnă și agrement
pentru copii și tineret ,,Divertis”

     În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locala, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr.  136/1998  cu privire la gaze, cu modificările și completările
ulterioare,  Hotarîrii  Agenției  Naționale  Reglementare  în  Energetică  nr.  112/2019  cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  privind  racordarea  la  rețelele  de  gaze  naturale  și  prestarea  serviciilor  de  transport  și  de
distribuție a gazelor naturale, Deciziei Consiliului raional nr.  5/26 din 18 iunie 2021 „Сu privire la aprobarea
Regulamentului  privind  racordarea  persoanelor  juridice  sau  fizice  la  rețelele  de  gaze  naturale,  proprietate
publică  a  raionului  Strășeni”,  în  baza  datelor  prezentate  de  Filiala  „Strășeni-gaz”  a  SRL  „Ialoveni-gaz”,
examinând cererile proprietarilor privind racordarea locuințelor la conducta de gaze naturale  de presiune înaltă
cu diametrul 63 mm PE a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”, examinând nota
informativă,  Consiliul raional DECIDE:

     1. Se permite racordarea la conducta de gaze naturale de presiune înaltă cu diametrul 63 mm PE a Centrului
de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”, proprietate publică a raionului, a următoarelor locuințe:
-  încăperi cu numărul cadastral ----, amplasate  ---------, proprietar --------;
-  încăperi cu numărul cadastral --------, amplasate  ---------, proprietar -------;      
- încăperi cu numărul cadastral --------, amplasate ----------, proprietar -----------; 
-  încăperi cu numărul cadastral ------------, situate -----------, proprietar ----------;
-  încăperi  cu numărul cadastral -------------, situate -----------, proprietar ----------.
     2. Se stabilește mărimea plății spre achitare de către fiecare proprietar în parte, pentru racordarea la conducta
de gaze naturale de presiune înaltă cu diametrul 63 mm PE a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și
tineret ,,Divertis”, în sumă de ------- lei, conform anexei.

        3.  Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii șeful Secției construcții, urbanism
și infrastructura  drumurilor  din cadrul Direcției economie și infrastructură.
     4.  Se desemnează responsabil de controlul încasării  sumei precitate la bugetul raional contabilul-șef al
Aparatului președintelui raionului.
     5. Controlul privind executarea prezenței decizii se pune în seama președintelui raionului (P. Tamaciuc).
     6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Președinte al ședinței,                                                                                                                                                 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                             Nina RUSU



                                                                                      

Anexă 
la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 6/   din  24 septembrie 2021

Calculul cotei părți pentru racordarea la conducta de gaze naturale de presiune înaltă
a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis”, proprietate a raionului,

 al unui proprietar al locuinței

Cota parte se calculează după următoarea formulă de estimare:

S=L x Cm x AV, în care:

L - este lungimea porțiunii de rețea utilizat în comun (m)

Cm - costul mediu a l m de rețea (lei)

AV=Vsol/Vtot - ponderea consumului solicitantului în raport cu consumul total pe rețea

Vsol - consumul de gaze anual folosit de solicitant (m3/h)

Vtot - consumul total pe rețea (mVh)

L = 3200.0 m

Cost gazoduct = 776462,15 lei

Cm – 776462,15 lei / 3200.0 m = 242,64 lei/m

Vsol = 28,8 m3/h

Vtot = 300 m3/h

AV = Vsol/Vtot = 28,8 m3/h /300 m3/h = 0,096 m3/h

S = 3200.0 x 242,64 lei/m x 0,096 = 74539,0 lei



Notă informativă
la proiectului de decizie ,,Cu privire la racordarea  locuințelor la conducta de gaze

naturale de presiune înaltă a Centrului de odihnă și agrement
 pentru copii și tineret ,,Divertis””

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Direcția economie și infrastructură.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul  de  decizie  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  Deciziei  Consiliului
raional Strășeni nr. 5/26 din 18 iunie 2021 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
racordarea persoanelor juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale, proprietate publică a
raionului Strășeni”, în temeiul cererii depuse de proprietari: ------------, prin care solicită de
a conecta la conducta de gaze naturale de presiune înaltă a Centrului de odihnă și agrement
pentru copii și tineret „Divertis”, proprietate publică a raionului.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala  prevedere  a  prezentului  proiect  de  decizie  constă  în  returnarea  cotei  părți
calculate din costul rețelei de gaze. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Prezentul proiect se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul de decizie ,,Cu privire la racordarea locuințelor la conducta de gaze
naturale  de  presiune  înaltă  a  Centrului  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și
tineret  ,,Divertis”” a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Direcția  economie  și
infrastructură, secretarul Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  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.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie ,,Cu privire la racordarea  locuințelor la conducta de gaze naturale de
presiune  înaltă  a  Centrului  de  odihnă  și  agrement  pentru  copii  și  tineret  ,,Divertis””
corespunde normelor juridice și nu conține elemente care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezentul proiect a
fost supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se
propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor 
cu îndeplinirea obligațiunilor de funcție ale șefului Direcției economie și infrastructură


