
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 4/2
din 15 iunie 2022

Cu privire la asigurarea continuităţii prestării 

serviciului de alimentare cu apă potabilă

Având în vedere:

- demersul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 05 -  

03/1776 din 31.05.2022 înregistrat în registrul comun al Primăriei or. Căuşeni de 

evidenţă a corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 -  23 -  546 din 01.06.2022,

în baza:

- art. 4 (1 ) , lit. с) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 -  

XVI din 28.12.2006,

- art. 8, alin. (1), lit. a), (2) din Legea privind serviciul public de alimentare 

cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013,

în conformitate cu art. 5, 7, 10.(1), 21, 53 (1), 55 (1), 2), 56 din Codul 

administrativ al Republicii M oldova nr. 116 din 19.07.2018,

în temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14 (3), 19 (3), 20 (1), (5) din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:

1. Se ia act de demersul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Energetică nr. 05 -  03/1776 din 31.05.2022 înregistrat în 

Primăriei or. Căuşeni de evidenţă a corespondenţei cu nr. de 

546 din 01.06.2022.
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2. Se stabileşte necesitatea respectării termenului de 90 zile prevăzut în 

contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă nr. 9/5 din 

17.11.2017 încheiat între Consiliul orăşenesc Căuseni si SRL ’’Izvor Cristalin” .
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3. Se stabileşte operatorul I.M. „Apa-Canal Căuseni,, care va asigura 

continuitatea prestării serviciului public de alimentare cu apă în urma sistării 

procesului de prestare a serviciului public de alimentare cu apă de către SRL 

’’Izvor Cristalin” .

4. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu 

sediul pe adresa: or. Căuseni, str. M. Radu, nr. 3.

în  cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, 

în term en de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria Căuseni, sediul central, 

pe adresa: or. Căuseni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 86.

5. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică;

- Administraţiei S.R.L. ’’Izvor Cristalţn” ;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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