R EPU B L IC A M O LD O V A
R A IO NUL CĂ U ŞE N I
C O N SIL IU L O R Ă ŞEN ESC CĂUŞENI
DEC IZIE nr. 7/18
din 25 septembrie 2020

Cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la indicatorii de performanţă ai
serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare din oraşul Căuseni
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In scopul asigurării respectării cadrului legal obligatoriu al Republicii Moldova,
în conformitate cu art. 8 (1), lit. d), n) din Legea privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare nt. 303 din 13.12.2013,
în baza art. 14 (1), (4), lit. h) din Legea serviciilor publice de gospodărie
comunală nr. 1402 - X V din 24 octombrie 2002 şi a art. 3, lit. a), b), i), 4 ( 1 ) , lit. c) din
Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 - XVI din 28.12.2006,
în corespundere cu pct. 2 a Hotărârei Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare
a serviciului publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 356 din 27.09.2019,
în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 1 4 (1 ), (2), lit. m) din Legea privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuseni, DECIDE:

1. Se remite proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu
privire la indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă
şicanalizare din oraşul Căuseni,, în comisia de specialitate drept, administrare
publică locală şi relaţii internaţionale a Consiliului orăşenesc
2. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuseni;

- Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova;
- Î.M. ”Apă - Canal” Căuşeni;
- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi
includerii în Registrului de stat a actelor locale.

PR EŞED IN TELE
ŞEDINŢEI:
Valeriu Ostas
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N CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETA R iii. CONSILIULUI O RĂ ŞEN ESC
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