
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
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                                                      DECIZIE  nr. 4/
                                           din    august  2020                                   proiect

Cu privire la transmiterea  rețelelor de gaze la 
deservirea tehnică către SRL ”Ungheni-gaz”, 
filiala Nisporeni Gaz 
 

În  temeiul  prevederilor  art.  43,  art.  46  ale  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală,  cu modificările şi  completările ulterioare, Legii nr.
523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Hotărârii  Guvernului  nr.  683/2004
despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze
întreprinderilor  de  gaze  ale  Societății  pe  Acțiuni  ”Moldovagaz”  la  deservire
tehnică, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1.  Se  transmite  la  deservire  tehnică  către  SRL  ”Ungheni  -  Gaz”,  filiala
Nisporeni Gaz rețelele de gaze după cum urmează:

- punct de reglare – măsurare gaze tip dulap din s. Dolna;
- punct de reglare – măsurare gaze tip dulap din s. Micleușeni.
2.  Se  împuternicește  președintele  raionului  să  semneze  contractul  de

transmitere la deservire tehnică a rețelelor de gaze.
          3. Controlul executării  prezentei decizii se pune în seama preşedintelui
raionului (P. Tamaciuc).
           4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul  de stat al
actelor locale.
  

Preşedinte al şedinţei,                                                                          ____________
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                               Nina RUSU

Avizat:
Serviciul juridic                                                                     I. Malic
Șeful Direcției economie,                                                      Nicolae Sîrbu
construcții și politici investiționale                                        
Contabil-șef, Aparatul președintelui raionului                      V. Gobja        



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la transmiterea rețelelor de gaze la deservire tehnică către SRL ”Ungheni - Gaz,
filiala Nisporeni Gaz”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Serviciul juridic din cadrul Consiliului  raional Strășeni în colaborare cu Direcția economie,
construcții și politici investiționale.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei ”Cu privire la transmiterea rețelelor de gaze la deservire tehnică către SRL
”Ungheni - Gaz, filiala Nisporeni Gaz”  a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 43,
46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 683/2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul
de  transmitere  a  rețelelor  de  gaze  întreprinderilor  de  gaze  ale  Societății  pe  Acțiuni
”Moldovagaz”  la  deservire  tehnică  care  stipulează  că   ”Autorităţile  administraţiei  publice
locale şi alţi beneficiari vor lua la evidenţă contabilă, vor înregistra în organele cadastrale şi
vor transmite toate reţelele de gaze la deservire tehnică, în bază de contract, întreprinderilor
de gaze ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz".
Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în asigurarea executării
cadrului legal.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede transmiterea rețelelor de gaze și anume punctelor de reglare - măsurare gaze
tip dulap din satul Dolna și s. Micleușeni spre deservire tehnică SRL ”Ungheni Gaz, filiala
Nisporeni Gaz”.
4. Fundamentarea economico-financiară
 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul nu va necesita modificarea sau abrogarea altor acte normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
 În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele  normative,  proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic  din  cadrul
Consiliului  raional  Strășeni,  secretarul  consiliului  raional.  Totodată   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 din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul de
decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare
şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Serviciului juridic                                                              Malic Ion


