
Notă informativă

la proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea  proiectului de lege pentru

modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind

administrația publică locală

Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege

pentru modificarea  și  completarea  Legii  nr.436-XVI din  28 decembrie  2006 privind

administrația  publică  locală  reiese  din  necesitatea  reglementării  și  implementării  cu

succes a procesului de regionalizare a  serviciului public de alimentare cu apă  și de

canalizare și a altor servicii de gospodărie comunală.

  Scopul de bază a proiectului este de a promova regionalizarea prin intermediul

cooperării  intercomunitare  ca  o  cale  de  dezvoltare  durabilă  a  comunităților  din

Republica Moldova.

Promovarea cooperării  intercomunitare  și  regionalizarea serviciilor constituie o

direcție importantă a politicilor de dezvoltare în sectorul serviciilor de alimentare cu apă

și canalizare. Acest deziderat este inclus în Strategia de alimentare cu apă  și sanitație

2014-2018 precum și în Legea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

nr. 303 din 13 decembrie 2013.

Din  perspectiva  integrării  Europene  a  țării  eficientizarea  mecanismului  de

cooperare intercomunitară este opțiunea cea mai viabilă în vederea dezvoltării pe termen

mediu și lung a serviciilor publice de calitate. 

Astfel,  urmare  a  consultării  cu  experți  și  specialiști  în  domeniu  din  cadrul

instituțiilor  publice  de  resort,  proiectul  de  lege  elaborat  prevede  completarea  unor

articole, care să permită realizarea proiectelor regionale prin cooperarea intercomunitară.

Experiența din proiectele implementate în ultimii ani a demonstrat că prestarea

unor servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare eficiente este posibilă doar în

cadrul  inițiativelor  de  regionalizare  care  depășesc  limitele  administrative  ale  unei



localități  și care presupun implicarea mai multor unități administrativ-teritoriale. Din

punct de vedere economic, un serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare poate

fi durabil doar cînd este asigurat un număr minim de utilizatori și este furnizat un volum

de servcii.

Astfel, regionalizarea are un potențial deosebit de a contribui la îmbunătățirea și

dezvoltarea serviciilor furnizate de alimentare cu apă și de canalizare, de a răspunde mai

eficient provocărilor curente.

Proiectul  menționat  va crea  cadru juridic  care  să  permită  autorităților  publice

locale  cooperarea  intercomunitară  în  vederea  gestionării,  monitorizării  și  controlului

funcționării serviciului de alimentare cu apă  și de canalizare, condiții mai favorabile

pentru  dezvoltarea  sistemelor,  va  contribui  la  îmbunătăţirea  sănătăţii,  demnităţii  şi

calităţii vieţii populației şi va susţine dezvoltarea economică a ţării.

Regionalizarea  reprezintă  un  element  cheie  pentru  îmbunătățirea  eficienței

infrastructurii  și  serviciilor  locale  alimentare  cu  apă  și  de  canalizare  sub  aspectul

calității  și  costurilor,  în  vederea  atingerii  obiectivelor  de  mediu,  dar  și  a  asigurării

investițiilor, operării, strategiei de dezvoltare pe termen lung a domeniului de alimentare

cu apă și de sanitație și dezvoltării armonioase a regiunii.  

Regionalizarea  implică  cooperarea  organizaţională  între  autorităţile  publice

locale,  pentru  a  îmbunătăţi  serviciile  şi  eficacitatea  acestora,  poate  include

interconectarea sistemelor fizice pentru a ajuta la corectarea dezechilibrului resurselor

de ape între primării. 

La  elaborarea  proiectului  de  lege  au  fost  luate  în  considerare  recomandările

experților,  propunerile  Congresului  Autorităților  Locale  din  Moldova  referitor  la

eficientizarea  funcționării  și  administrării  serviciului  de  alimentare  cu  apă  și  de

canalizare. 

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern nu implică cheltuieli suplimentare de la

bugetul de stat.



Ministru                                                                                         Valeriu MUNTEANU



                                     Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E  nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și

completarea Legii nr.436-XVI din 28  decembrie 2006 privind administrația

publică locală

-------------------------------------------------

În scopul reglementării și implementării cu succes a procesului de regionalizare a

serviciilor  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  prin  intermediul  cooperării

intercomunitare, care va contribui la îmbunătățirea calității vieții cetăţenilor, precum şi

la dezvoltarea economică a țării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se  aprobă  și  se  prezintă  Parlamentului  spre  avizare  proiectul  de  lege  privind

modificarea  și  completarea  Legii  nr.436-XVI  din  28  decembrie  2006   privind

administrația publică locală.  

Prim-ministru                                    Pavel Filip

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministrul economiei                   Octavian Calmîc



Ministrul mediului                   Valeriu  Munteanu 

Proiect

Lege pentru modificarea și completarea

Legii nr.436 -XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală

Articol unic. - Legea nr.436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația

publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35 art.116), cu

modificările  şi  completările  ulterioare,  se  modifică  și  se  completează  după  cum

urmează:

1. Articolul 14, 

alineatul (2):

după litera b), se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:

 „b1) asigură accesul populației garantat la apă potabilă de calitate, la alte servicii

publice de gospodărie comunală, ca drept fundamental al omului.”

 litera h) va avea următorul cuprins:

 „h) decide înființarea instituțiilor publice de interes local,  organizează serviciile

publice  de  gospodărie  comunală,  decide  înființarea  asociațiilor  de  dezvoltare

intercomunitară,  determină  suportul  financiar  în  cazul  cheltuielilor  bugetare,  inclusiv

asigurarea  accesului  păturilor  social  vulnerabile  la  serviciile  publice  de  gospodărire

comunală,  decide  asupra  regulilor  de  asigurare  a  iluminatului  public,  dezvoltării  și

întreținerii  spațiilor  verzi,  salubrizării,  amenajării,  colectării,  sortării,  transportării,

depozitării și valorificării deșeurilor, altor servicii de utilități publice în localitate.”

după litera h), se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:

„h1)  participă  la  elaborarea,  cofinanțarea  și  implementarea  proiectelor

investiționale intercomunitare, inclusiv cu atragerea cofinanțării externe”

litera  i) va avea următorul cuprins:



„i) decide, în condițiile legii, înființarea întreprinderilor municipale și societăților

comerciale, inclusiv cu capital mixt  și străin,  sau participarea la capitalul statutar al

societății  comerciale,  inființarea  asociațiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  sau

participare în cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.” 

după litera o) se completează cu  litera o1) cu următorul cuprins:

„o1)  asigură  elaborarea  și  implementarea  planurilor  de  alimentare  cu  apă  și

sanitație,  conceptelor  și  programelor  de  dezvoltare  intercomunitară   și  atragerea  de

investiții capitale bazate pe criterii de funcționare profitabile a serviciilor de gospodărie

comunală în condițiile de piață și concurență”. 

3. Articolul 29, alineatul  (1), se completează cu  litera j3)  cu următorul cuprins: 

„j3) propune delegarea gestiunii serviciilor de gospodărie comunală”.

4. Articolul 81 se completează cu un alineat nou  (9),  nou  cu următorul cuprins:

„(9)  Guvernul  Republicii  Moldova  va  sprijini  cooperarea  intercomunitară  în

domeniile de importanță și interes deosebit, prin finanțarea/co-finanțarea studiilor”.
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