
PROIECT
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.7/_^
din 22 septembrie 2022

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în 

folosinţă gratuită a sistemului public de alimentare 

cu apă /reţelei de alimentare cu apă

Având în vedere:

Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.4/2 din 15 iunie 2022 „Cu privire 

la asigurarea continuităţii prestării serviciului de alimentare cu apă potabilă,,

Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 5/2 din 20 iulie 2022 „Cu privire 

la permiterea închierii contractului privind achiziţionarea sistemului de 

aprovizionare cu apă potabilă şi a sondei arteziene deţinute de către II ’’Aurelia 

Bulimaga” şi alocarea mijloacelor financiare,

Avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc 

Căuşeni,

în baza art. 3, lit. a), b), i), 4 (1), lit. с), 12 (2) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr. 435 -  XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia public 

locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

l.Se ia act de informaţia primarului or. Căuşeni Anotolie Donţu privind 
necesitatea aprobării acordului de transmitere în folosinţă gratuită a sistemului 
public de alimentare cu apă /reţelei de alimentare cu apă.



2. Se aprobă acordul de transmitere în folosinţă gratuită a sistemului public de 

alimentare cu apă /reţelei de alimentare cu apă conform anexei, parte integrantă a 

prezentei decizii.

3. Se instituie comisia de predare -primire a sistemului de alimentare cu apă în 
următoare componenţă:

Anatolie Donţu, primarul or. Căuşeni;

Alexandru Gîlcă, directorul Î.M. „Apa-Canal Căuşeni,,;

Aurelia Bulimaga, administratorul către II ’’Aurelia Bulimaga”
/V

Ala Simenciuc contabil-şel al I.M. „Apa-Canal Căuşeni,,;
. /<\

Anatolie Vîcliucenco, inginer-şef al al I.M. „Apa-Canal Căuşeni,,;

_______________________consilier;

______________________consilier.

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

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

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

sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3
/У

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

termen de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

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

5.Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Directorul I.M. „Apa-Canal Căuşeni,, Alexandru Gîlcă;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 
Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Dontu»

Secretarul Consiliului orăşenesc Ala Cucoş-Chiseliţa



Anexă

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni 

nr.7/ din 22.09.2022

ACORD nr.01

de transmitere în folosinţă gratuită a sistemului public de alimentare cu apă /reţelei de
alimentare cu apă

.09.2022 

Părţile acordului:

Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit înregistrată ca întreprinzător 
Individual „Aurelia Bulmaga” IDNO 1003608006680 din 25.06.2002, dom.or.Căuşeni, 
str.Pietre Vechi nr.56 ap.l

Î.M. „Apa Canal Căuşeni,,, c/f 1003608150309, în persoana directorului Alexandru 
Gîlcă, în continuare Părţi,

au încheiat prezentul Acord care constă în următoarele:

1. Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit înregistrată ca întreprinzător Individual 
„Aurelia Bulmaga” deţinînd în proprietate sistemul public de alimentare cu apă funcţional, 
exploatat pe bază de locaţiune de operatorul licenţiat SRL„Izvor Cristalin”, în legătură cu 
încetarea acţiunii licenţei ultimului, transmite Î.M. „Apa Canal Căuşeni,, în posesie şi folosinţă 
gratuită temporară, sistemul public de alimentare cu apă constituit din următoarele componente 
ca bun funcţional unic şi indivizibil (în continuare a sistem de alimentare cu apă),

după cum urmează:

№
n/n Denum irea bunului Nr.cadastral dim ensiuni Anul

construcţi
ei

Titluri de 
proprietate

A lte date relevante

1 Terenul aferent
construcţiei
hidrotehnice
subterane-sondă
arteziană

2701305.103
0,5328 ha

Contract 
vînzare 
cumpărare 
nr.376 din 
17.01.2007

Plantat cu arobori de 
nuc, 90 buc., vie pe 
stîlpi de beton, arbori 
fructiferi diverşi, 
îngrădit cu gard capital 
lungim ea 300 metri

2 Terenul aferent
construcţiei
hidtrotehnice
subterane-sondă
arteziană

2701305.104 0,533 ha Contract 
vînzare 
cum părare 
nr.1-919 din 
16.12.2021

Plantat cu arbori specia 
Paulonius, 500 buc, 
vîrsta 3 ani

3 Sonda arteziană 
Nr.pasaport lC s
eliberat de Î.S. 
Expediţia Hidro- 
Geologică din 
M oldova EHGeoM

2007 142452,00
A dîncim ea 170 m

M

4 Pompa de captare a 
apei

funcţională

5 Construcţia cu 2701305.103.01 13,8 m.p. 2009 Proces verbal funcţionale



instalaţiile panoului 
electric de comandă- 
pompare şi evidenţă

de recepţie 
finală nr.18 
din
22.04.2009

6 Rezervoarele-tum  de 
apă supraterane 

generator de presiune 
/metal, 30 n r

2 buc
Vopsite, fară urme de 

corozie

7 Reţeaua apeductului 
exterior de distribuţie 
a apei, lungime 
totală 5 412,5 metri

5 412,5 
metri, dintre 
care 3 631,5 
metri aparţin 
II Aurelia 
Bulmaga

2018 Proces verbal 
de recepţie la 
finisarea 
lucrărilor f/nr 
din
22.03.2018, 
certificat de 
urbanism 
nr.75 din 
18.08.2017, 
autorizaţie de 
construcţie 
nr.6 din 
13.03.2018

d 90*3,5 L 254 m.; d 
75*3,6, L 403 m; d 
50*30 L 2 974,5 m. 
23 de fîntîni de 
deservire tehnică. 
Proiect tehnic de 
execuţie nr. 887-AE 
elaborat de 
SRL”Cazacu” licenţa 
nr.A M MII nr.014013 
din 16.12.2017

8 Reţea aeriană de 
alim entare cu 
electricitate

210 m 9 stîlpi de beton

Conform Raportului de evaluare nr._051/01.09/2022 din 05.09.2022_, întocmit de evaluatorul 
specializat, ProEvalex S.R.L., valoarea terenurilor menţionate la pct.pct. 1-2 din tabel constituie 
_120 244 lei.

Conform Raportului de evaluare nr._029/l 8.10/2021 din _26.10.2021, întocmit de evaluatorul 
specializat, ProEvalex S.R.L. IDNO 1020600005644 valoarea bunurilor menţionate la pct.pct. 3- 
8 din tabel constituie _1 781 300 lei.

2. Părţile au încheiat acest Acord, prin care Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit
/V j # Л

înregistrată ca întreprinzător Individual „Aurelia Bulmaga” transmite în folosinţă gratuită I.M. 
„Apa Canal Căuşeni„sistemul public de alimentare cu apă menţionat în pet. 1, al prezentului 
Acord.

3. Transmiterea -  preluarea gestiunii sistemul public de alimentare cu apă se realizează în scopul 

de asigurare neîntreruptă a furnizării apei către locuitorii oraşului Căuşeni şi se asumă de către 

Î.M. „Apa Canal Căuşeni,,, iar Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit înregistrată ca 

întreprinzător Individual „Aurelia Bulmaga” transferă obiectele sus menţionate pentru utilizare 

doar în acest scop enunţat, începând cu data Acordului.

4. Perioada de utilizare gratuita a sistemul public de alimentare cu apă demarează începînd cu 

data Acordului în faţă şi expiră la 20.10.2022.Prelungirea termenului de folosinţă gratuită este 

posibilă doar o singură dată, la cererea Primăriei or. Căuşeni, Î.M. „Apa Canal Căuşeni,, şi doar



pentru cazuri temeinic justificate cu acordul expres şi prealabil scris al proprietarului sistemul 

public de alimentare cu apă.

5. Pînă la expirarea termenului stipulat la pct.4, părţile se obligă la îndeplinirea următoarelor 

acţiuni.

Primăria oraşului Căuşeni se obligă:

- să efectuieze şi să finalizeze în termeni proximi toate procedurile de achiziţii publice prevăzute 

de cadrul normativ în vigoare (asigurarea desfăşurării corespunzătoare a lucrărilor grupului de 

lucru privind negocierea directă a achiziţiei sistemul public de alimentare cu apă, negocierea 

proiectului contractului de achiziţie publică, obţinerea aprobării din partea consiuliului local ) 

privitor la cumpărarea de la proprietarul Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit 

înregistrată ca întreprinzător Individual „Aurelia Bulmaga” a sistemului public de alimentare cu 

apă în componenţa bunurilor după cum s-a stipulat în tabelul inserat la pet. 1 din prezentul acord 

şi la preţ conform valorilor stabilite prin rapoartele de evaluare menţionate în acest acord;

- să prezinte notarului public toate actele necesare autentificării notariale a contractului de 

vînzare cumpărare a sistemul public de alimentare cu apă.

Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit înregistrată ca întreprinzător 

Individual „Aurelia Bulmaga” se obligă:

Să obţină toate actele, autorizările şi extrasele din registrele de publicitate, după caz, 

necesare încheierii şi autentificării notariale a contractului de vînzare cumpărare a 

sistemul public de alimentare cu apă;

Să se prezinte la sediul notarului, convenit în prealabil cu cumpărătorul public, pentru 

semnarea contractului de vînzare cumpărare în corespundere cu proiectul clauzelor 

negociate cu grupul de achiziţii publice prin negocieri directe şi aprobat de consiliului 

local;

6. Pe perioada de acţiune a prezentului acord, Î.M. „Apa Canal Căuşeni„se obligă să asigure:

- exploatarea directă sau delegată întreprinderii municipale a sistemului de alimentare cu apă, 

fără a depăşi limitele prezentului acord şi asigurînd capacitatea funcţională a a sistemului de 

alimentare cu apă;

- întreţinerea corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apă pentru asigurarea neîntreruptă 

cu apă a populaţiei;

- să acopere toate costurile şi cheltuielile de funcţionare curentă a sistemul public de alimentare 

cu apă, inclusiv de energie electrică, pază, reparaţii de urgenţă a sistemului de alimentare cu apa; 

încasarea în cont propriu a tarifelor pentru volumul de apă consumtă de consumatori potrivit 

indicaţiilor contoarelor din momentul transmiterii gestiunii asupra sistemului de alimentare cu 

apă;



- îndeplinirea şi altor acţiuni în legătură cu procesul de utilizare a sistemului de alimentare cu 

apă în conformitate cu cerinţele şi normele legislaţiei privind serviciul public al reţelei de 

alimentare cu apă;

7. Î.M. „Apa Canal Căuşeni„duce răspundere materială deplină faţă de Bulmaga Aurelia, IDNP 

0972203185137, implicit înregistrată ca întreprinzător Individual „Aurelia Bulmaga”, pentru 

orice prejudiciu cauzat sistemul public de alimentare cu apă.

8. Pentru cazul în care, în termenul de acţiune a prezentului acord, contractul de vînzare 

cumpărare a a sistemului de alimentare cu apă nu s-a încheiat din culpa Î.M. „Apa Canal 

Căuşeni,,, la opţiunea unilaterală a lui Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit 

înregistrată ca întreprinzător Individual „Aurelia Bulmaga”, notificată Î.M. „Apa Canal 

Căuşeni,,, prezentul acord se consideră:

a) contract de locaţiune a sistemului de alimentare cu apă încheiat pe o perioadă nedeterminantă, 

sau

b) încetat cu preluarea unilaterală în posesie de către proprietar a sistemului de alimentare cu 

apă în componenţa bunurilor menţionate în tabelul de la pet. 1 al acordului;

9. în situaţia prevăzută la pct.8 lit.a), Î.M. „Apa Canal Căuşeni„se obligă să achite lui Bulmaga 

Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit înregistrată ca întreprinzător Individual „Aurelia 

Bulmaga”, lunar plata chiriei în cuantum determinant similar celui stabilit de legea bugetului de 

stat pentru anul în curs, pentru componentele sistemului de alimentare cu apă care nu sînt 

terenuri, iar pentru terenuri, Î.M. „Apa Canal Căuşeni„se obligă să achite lunar o plată de arendă 

în cuantum determinat similar prevederilor art. 10 alin.(8) din Legea 1308/1997.

10. Predarea-recepţia sistemului de alimentare cu apă, prăţile o execută pe baza de act scris parte 

integrantă a prezentului acord, în care sînt enumerate şi descrise componentele sistemului de 

alimentare cu apă. Din momentul semnării actului de predare-recepţie a sistemului de alimentare 

cu apă, dreptul de administrare şi gestiune a sistemului de alimentare cu apă trece la Î.M. „Apa 

Canal Căuşeni,,.

11. Prezentul acord este întocmit în două exemplare, care au aceeaşi putere juridică.

Diorectorul Î.M. „Apa Canal Căuşeni,,_____________________________Alexandru Gîlcă

M

Aurelia BULMAGA



Anexă la Acordul nr. 1 
din .09.2022

ACT

de predare primire a a sistemului de alimentare cu apă

Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit înregistrată ca întreprinzător 
Individual „Aurelia Bulmaga” IDNO 1003608006680 din 25.06.2002, dom.or.Căuşeni, 
str.pietre Vechi nr.56 ap.l

Î.M. „Apa Canal Căuşeni,, c/f 1003608150309, în persoana directorului Alexandru
Gîlcă,

Au întocmit prezentul act prin care Bulmaga Aurelia, IDNP 0972203185137, implicit 
înregistrată ca întreprinzător Individual „Aurelia Bulmaga” IDNO 1003608006680 transmite în 
folosinţă gratuită a sistemului de alimentare cu apă, iar

Î.M. „Apa Canal Căuşeni,, recepţionează a sistemului de alimentare cu apă constituit din 
următoarele componente.

№
n/n Denum irea bunului N r.cadastral Suprafaţa Anul

construcţi
ei

Titluri de 
proprietate

Alte date relevante

1 Terenul aferent
construcţiei
hidrotehnice
subterane-sondă
arteziană

2701305.103
0,5328 ha

Contract 
vînzare 
cum părare 
nr.376 din 
17.01.2007

Plantat cu arobori de 
nuc, 90 buc., vie pe 
stîlpi de beton, arbori 
fructiferi diverşi, 
îngrădit cu gard capital 
lungim ea 300 metri

Terenul aferent
construcţiei
hidtrotehnice
subterane-sondă
arteziană

2701305.104 0,533 ha Contract 
vînzare 
cum părare 
nr.1-919 din 
16.12.2021

Plantat cu arbori specia 
Paulonius, 500 buc, 
vîrsta 3 ani

2 Sonda arteziană 
Nr.pasaport lC s
eliberat de Î.S. 
Expediţia Hidro- 
Geologică din 
M oldova EHGeoM

2007 142452,00
Adîncim ea 170 m

Pompa de captare a 
apei

funcţională

Construcţia cu 
instalaţiile panoului 
electric de comandă- 
pompare şi evidenţă

2701305.103.01 13,8 m.p. 2009 Proces verbal 
de recepcţie 
finală nr.18 
din
22.04.2009

funcţionale

Rezervoarele-turn de 
apă supraterane 

generator de presiune 
/metal, 30 nT

2 buc
Vopsite, fără urm e de 

corozie
$

3 Reţeaua apeductului 
exterior Lungime 
totală 5 412,5 metri

5 412,5 
metri, dintre 
care 3 631,5 
metri aparţin 
11 Aurelia

2018 Proces verbal 
de recepcţie la 
finisarea 
lucrărilor f/nr 
din

d 90*3,5 L 254 m.; d 
75*3,6, L 403 m; d 
50*30 L 4755,5 m.
23 de fintîni de 
deservire tehnică.



Bulmaga 22.03.2018, 
certificat de 
urbanism 
nr.75 din 
18.08.2017, 
autorizaţie de 
construcţie 
nr.6 din 
13.03.2018

Proiect tehnic de 
execuţie nr. 887-AE 
elaborat de 
SRL”Cazacu” licenţa 
nr.A M M II nr.014013 
din 16.12.2017

Reţea aeriană de 
alimentare cu 
electricitate

210 m 9 stîlpi de beton

Indicaţiile contorului de energie electrică la momentul întocmirii prezentului act:

Bulmaga Aurelia transmite, iar Î.M. „Apa Canal Căuşeni,, recepţionează copia

Raportului de evaluare nr._051/01.09/2022 din 05.09.2022_, întocmit de evaluatorul specializat, 
ProEvalex S.R.L., privind valoarea terenurilor menţionate la pct.pct. 1-2 din tabel.

Raportului de evaluare nr._029/l8.10/2021 din _26.10.2021, întocmit de evaluatorul specializat, 
ProEvalex S.R.L. IDNO 1020600005644 privind valoarea bunurilor menţionate la pct.pct. 3-8 
din tabel.

Sistemul de alimentare cu apă la moment transmiterii este funcţional.

Diorectorul Î.M. „Apa Canal Căuşeni,,____________________________ Alexandru Gîlcă

Aurelia BULMAGA


