
 

   REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

     Consiliul orăşenesc                                                                Городской совет 

          OCNIŢA                                                                                                       ОКНИЦА 

 

 

DECIZIE  

        18 octombrie   2017                                                                                                                   nr. 07/15     

           Cu privire la atribuirea unor servicii de interes  

           economic general Î. M.   „Apă-Canal Ocniţa ”   
  

     În baza Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes 

economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 11 din 30 august 2013, în 

temeiul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002, art. 4 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea  

nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în baza  procesului – verbal al  comisiei 

consultative în sfera economico - financiară ,  nr.07  din 16.10.2017 , consiliul  orăşenesc , 

 

DECIDE: 

 

     1. Se încredinţează serviciul de interes economic general (SIEG)  Întreprinderii Municipale „Apă-Canal 

Ocniţa ” (IDNO 1012604000813  ), amplasată pe adresa: oraşul Ocniţa ,str. Mihai Viteazul, 6. 

    2. Activităţile care fac parte din serviciul de interes economic general încredinţat conform punctului întâi al 

prezentei decizii, sunt următoarele: 

2.1) prestarea serviciilor de livrare a apei potabile; 

2.2) primirea apelor uzate in reţeaua de canalizare. 

   3. Î. M. „Apă-Canal Ocniţa ” va presta serviciile prevăzute la pct. 2 în raza teritoriului administrat  al 

Primariei oraşului  Ocniţa  

   4. Obligaţia de serviciu de interes economic general se instituie până la data de 30.01.2020 (Perioada de 

valabilitate a actului de atribuire nu trebuie să depăşească perioada necesară pentru amortizarea (uzurii) celor 

mai importante mijloace fixe şi active nemateriale necesare pentru prestarea SIEG – ului). 

    5. Pe perioada în care Î. M. „Apă-Canal Ocniţa ”   beneficiază de compensaţie pentru ducerea la 

îndeplinirea a obligaţiei de serviciu de interes economic general, tarifele pentru serviciile de apa si canalizare, 

se aprobă , în condiţiile legislaţiei în vigoare , de către Consiliul orăşenesc Ocniţa şi se aplică transparent şi 

nediscriminatoriu tuturor consumatorilor. 

    6. Activităţile prevăzute la pct. 2 sunt realizate exclusiv de Î. M.   „Apă-Canal Ocniţa ” . 

    7. Se stabileşte că: 

7.1. Pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu de interes economic general prevăzută la pct. 2, Î. M.    

„Apă-Canal Ocniţa ”   are dreptul la primirea unei compensaţii. 

7.2. Valoarea compensaţiei nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru a se acoperi costurile nete  

suportate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu de interes economic general, inclusiv un profit rezonabil. 

7.3. Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensaţiei vor include toate  

veniturile obţinute din activităţile aferente serviciului de interes economic general. 

7.4. Î. M.  „Apă-Canal Ocniţa ”   are obligaţia ţinerii unei evidenţe contabile separate pentru  

activitatea din domeniul serviciului de interes economic general şi pentru activitatea economică ce nu are 

legătură cu serviciul încredinţat, împreună cu parametrii de alocare a acestora. 

    8. Acordarea compensaţiei Î. M.   „Apă-Canal Ocniţa ”   va face pe baza unei fundamentări a nivelului 

cheltuielilor necesare pentru buna desfăşurare a serviciului de interes economic general. 
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    9. Cuantumul alocărilor sub forma compensaţiei Î. M.   „Apă-Canal Ocniţa ”   pentru îndeplinirea obligaţiei 

de serviciu de interes economic general nu va depăşi suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente 

prestării serviciului, din care se deduc veniturile obţinute din activităţile aferente serviciului de interes 

economic general, inclusiv un profit rezonabil. 

   10. Î. M.   „Apă-Canal Ocniţa ”   va fundamenta valoarea compensaţiei solicitate conform pct. 7 şi va 

întocmi Nota de fundamentare. 

   11. Consiliul orăşenesc Ocniţa  verifică anual să nu fi acordat sume mai mari decât cuantumul determinat 

pentru compensarea SIEG , şi respectiv să nu fi acordat o supracompensare a serviciului. 

   12. În raport cu cele constatate în urma verificărilor, Consiliul orăşenesc Ocniţa  solicită Î. M.   „Apă-Canal 

Ocniţa ”  rambursarea supracompensării sau, după caz, propune în mod justificat, revizuirea activităţilor 

aferente serviciului de interes economic general. 

    13.Dacă supracompensarea nu depăşeşte 10% din valoarea compensaţiei anuale primite, aceasta poate fi 

raportată pentru anul următor şi dedusă din cuantumul compensării care ar putea fi acordată în anul următor. 

    14.Pentru a evita supracompensarea, la încheierea fiecărui an calendaristic se va face regularizarea 

cuantumului compensaţiei, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

    15. Î. M. „Apă-Canal Ocniţa ”   are obligaţia transmiterii anuale către Consiliul orăşenesc, până la data de 

31 martie a anului ce urmează după anul de gestiune, a Raportului privind respectarea prevederilor prezentei 

decizii. 

    16. Se împuterniceşte Primarul oraşului Ocniţa dl Ion Ciumac  să încheie, în numele Consiliului orăşenesc 

Ocniţa , contractul pentru îndeplinirea obligaţiei serviciului de interes economic general între Consiliul 

orăşenesc Ocniţa  şi Î. M. „Apă-Canal Ocniţa ”   în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei decizii. 

    17. Î. M  „Apă-Canal Ocniţa” are obligaţia de a îndeplini orice altă cerinţă legată de atribuirea serviciului de 

interes economic general pentru respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 

    18. Informaţiile privind sumele alocate cu titlu de compensaţie în baza prezentei decizii, se păstrează pe 

perioada de încredinţare şi pentru 6 ani de la data încheierii perioadei de valabilitate a actului de atribuire. 

    19. Î. M.   „Apă-Canal Ocniţa ”  are obligaţia de a furniza orice informaţii Consiliului orăşenesc Ocniţa  în 

vederea transmiterii acestora Consiliului Concurenţei. 

    20. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina  dlui I. Ciumac,  primar al           

or. Ocniţa.   

   21. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial  Edineţ  al Cancelariei de Stat; 

 ÎM  „Apă-Canal Ocniţa ”   

Primarului oraşului  Ocniţa ; 

Consiliului Concurenţei; 

Prin afişare  pe pagina web a primăriei. 

  

    

 

 

  Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc                                                                 Maria Cazac 

                            

                           

  Secretarul consiliului orăşenesc                                                                                   Axenia  Plăcintă



 


