
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂȘENI             СТРЭШЕНЬ
PREȘEDINTELE RAIONULUI                                        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОНА
                                                   

PROIECT
DECIZIE nr. 5/

                                                    din       iunie  2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind racordarea persoanelor juridice 
sau fizice la rețelele de gaze naturale, 
proprietate publică a raionului Strășeni

       În temeiul  art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare,  art. 55, art. 61 a Legii nr. 108/2016
cu privire la gazele naturale, cu completările și modificările ulterioare, art. 4, alin.
(2),  lit.  g)  din  Legea  nr.  435/2006  privind  descentralizarea  administrativă,
Hotărîrea  Agenției  Naționale  de  Reglementare  în  Energetică  nr.  113  din
19.04.2019  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  furnizarea  gazelor
naturale, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind racordarea persoanelor juridice sau fizice la 
rețelele de gaze naturale, proprietate publică a raionului Strășeni, conform anexei.

2. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 15/18 din 26 noiembrie 2004 ”Cu 
privire la aprobarea Regulamentului de racordare a agenților economici la rețelele
de gaze naturale”.
     3.  Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui
raionului (P. Tamaciuc).
     4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Președinte al ședinței,                                                                                                  

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                          Nina RUSU



                                       Anexă
la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                        nr. 5/      din      iunie  2021

REGULAMENTUL

           privind racordarea persoanelor juridice sau fizice 
           la rețelele de gaze naturale, proprietate publică a raionului Strășeni 

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind racordarea persoanelor juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale, proprietate
publică a raionului Strășeni (în continuare Regulament) are drept scop reglementarea de racordare a
instalațiilor pe gaze naturale a persoanelor juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale raionale, este
elaborat  în  conformitate  cu  art.  43  a  Legii  nr.  436/2006  privind  administrația  publică  locală,  cu
completările și modificările ulteroare, art. 55, art. 61 a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale,
cu  completările  și  modificările  ulterioare,  art.  4,  alin.  (2),  lit.  g)  din  Legea  nr.  435/2006 privind
descentralizarea administrativă, Hotărîrea Agenției Naționale de Reglementare în Energetică nr. 113
din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale.

2. Regulamentul stabilește procedurile de racordare la rețelele de gaze, care sunt extinse de către unitatea
administrativ-teritorială de nivelul doi.

3. Regulamentul  se  extinde  asupra  activității  tuturor  persoanelor  juridice  care  activează  pe  teritoriul
raionului și a persoanelor fizice din localitățile raionului Strășeni.

4. Consiliul raional și unitatea de distribuție a gazelor  naturale este responsabila de racordare la rețelele
de gaze a persoanelor juridice sau fizice și de extinderea rețelelor de distribuție, in teritoriu autorizat,
in legătură cu creșterea cererii de gaze naturale.

5. Autoritățile  administrației  publice  locale,  având  atribuții  la  construcția  obiectivelor  energetice  cu
destinație locala sunt responsabile de:

a) proiectarea rețelelor de distribuție necesare furnizării  gazelor naturale consumatorilor,  in
cazul  dezvoltării  noilor  localități,  microraioane,  cartiere  sau  dezvoltării  localităților,
microraioanelor, cartierelor existente.

b) soluționarea problemelor defalcării de terenuri pentru obiectivele rețelei de distribuție in
cazul dezvoltării noilor localități, microraioane, cartiere si modernizării celor existente.

c) soluționarea problemelor obținerii de către unitatea de distribuție a dreptului de folosință a
terenurilor aflate in proprietatea sau folosința altor persoane sau exproprierea terenurilor
respective, în conformitate cu legislația, care apoi sunt date cu drept de folosința unității de
distribuție.

6. Orice persoană juridică sau fizică care solicită racordarea la conducta de gaz, proprietate publică a
raionului Strășeni, în mod obligatoriu plătește cota parte pentru dezvoltarea rețelelor de gaze.

7. Pentru  realizarea  procedurii  de  racordare  la  rețelele  de  gaze  se  instituie  o  comisie  specială  prin
dispoziția autorității executive a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi.

II. DEFINIȚII

8. Extinderea  rețelei  de  distribuție  - majorarea  capacitații  rețelei  existente  de  distribuție  a  gazelor
naturale  sau construcția  unor noi porțiuni de astfel  de rețele  pentru satisfacerea cerințelor  de gaze
naturale a solicitanților din noile localități, microraioane, cartiere sau celor din localitățile existente.



Solicitant - orice persoană juridică sau fizică care a depus cerere pentru obținerea avizului de racordare
sau de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale.

cota parte - plata pentru racordarea persoanei juridice sau fizice la conducta de gaz.

III.  RACORDAREA INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A SOLICITANTULUI LA
REȚEAUA DE GAZE

9. Orice  persoană  juridică  sau  fizică  are  dreptul  sa  solicite  racordarea  instalației  sale  de  utilizare,  a
instalației  de  producere,  a  depozitului  de  stocare  ce  îi  aparține  la  rețeaua  de  gaze  a  unității  de
distribuție, care deservește teritoriul respectiv. 

10. Pentru obținerea  avizului  de racordare,  solicitantul  trebuie  sa depună o cerere in scris  la  Aparatul
președintelui raionului, Consiliul raional Strășeni (conform anexelor 1, 2 la prezentul Regulament).
Cererea înaintată de către solicitant obligatoriu trebuie sa conțină următoarele:
a) acordul de acces, din partea unității de distribuție a gazelor, care confirmă că există posibilitate

tehnică de racordare a noii instalații fără a cauza prejudicii consumatorilor existenți.
b) numele persoanei juridice sau fizice și adresa locului de consum.
c) actul de constituire a asociației, în cazul solicitării parvenite din partea unei asociații.
d) scopul utilizării gazelor naturale.
e) debitul sumar anual al instalației sale de utilizare.
f) alte informații necesare pentru calculul cotei părți de racordare, 
g) documente  doveditoare  că  solicitantul  activează  în  instituțiile  bugetare  din  domeniul

învățămîntului,  medicinei  sau are vârsta  de pensionar,  în  cazul solicitării  parvenite  din partea
persoanelor din categoria respectivă.

h) copia titlului  de proprietate  asupra imobilului  sau copia documentului care atestă alt  drept real
asupra imobilului.

i) solicitantul va prezintă copiile documentelor și originalele pentru verificarea copiilor. 
11. Aparatul  președintelui  raionului,  este  obligat  sa  prezinte  solicitantului  in  termen  de  10  zile

calendaristice cota parte calculată de racordare pentru informare. Dacă cota parte a fost examinată și
aprobată la Ședința  Consiliului  raional,  ulterior  după plata  cotei  parte  de către  solicitant,  Aparatul
președintelui raionului va elibera solicitantului în decurs de 5 zile acordul de racordare la rețeaua de
gaze naturale (conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament).

12. Cota parte de racordare va fi calculata in conformitate cu prezentul regulament.
13. Cota parte de racordare este achitată la un cont special a bugetului raional.
14. Se interzice unității de distribuție a gazelor, racordarea instalațiilor persoanelor juridice sau  fizice la

rețeaua de gaze, care nu au achitat cota parte pentru racordare.

IV. PROCEDURA DE CALCUL A COTEI PĂRȚI PENTRU RACORDAREA 

15. Cota parte se calculează după următoarea formulă de estimare a acestor cheltuieli:

S=L x Cm  x ΔV 
în care:

L - este lungimea porțiunii de rețea utilizată în comun, în (m).

Cm - costul mediu al 1 m de rețea, în (lei).

ΔV = VS0l / Vtot - ponderea consumului solicitantului în raport cu consumul total pe rețea.



Vsol - consumul de gaze anual folosit de solicitant, în (m3/h).

Vtot - consumul total pe rețea, în (m3/h).

16. Întreprinderile  micului  business  din  sfera  de  producere  și  servicii  pot  beneficiază  de  reduceri,  în
mărime de până la 50% din cota parte calculată, fiind aprobată la Ședința Consiliului raional.

17. Persoanele cu vârsta de pensionare pot beneficia de reduceri, în mărime de până la 80% din cota parte
calculată, fiind aprobată la Ședința Consiliului raional.

18. Tinerii  specialiști  care activează în instituțiile  bugetare din domeniul  învățămîntului  sau medicinei
pot beneficia de reduceri, în mărime de până la 50% din cota parte calculată, fiind aprobată la Ședința
Consiliului raional.

19. Cota parte de racordare poate varia în dependență de fiecare caz aparte și este aprobată la Ședința
Consiliului raional.

V. DISPOZIȚII FINALE

20. Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului Regulament este în seama președintelui raionului.
21. Procedura generala de racordare la rețelele de gaze și extindere a rețelei de distribuție nu se aplica:

- persoanelor juridice care deja sunt conectați la rețelele de gaze;
- persoanelor juridice din sfera bugetară și întreprinderile de stat.

22. Cazurile ce nu sunt reflectate in prezentul Regulament se reglementează conform Normelor.
23. Prezentul regulament poate fi modificat numai prin decizia consiliului raional.



Anexa nr. 1
la Regulamentul privind racordarea persoanelor        

 juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale raionale

Catre Președintele raionului Strășeni

CERERE

PENTRU RACORDAREA LA REȚELELE DE GAZE NATURALE, 

PROPRIETATE PUBLICĂ A  RAIONULUI STRĂȘENI

(persoane fizice)

1. Subsemnatul ……………………………………, domiciliat în ………………………………,
(adresa completa), telefon …………………………, posesor al B.I.  ………………….......…...,
(serie, nr.) vă solicit racordarea la rețeaua de gaze naturale raionale în vederea alimentarii cu
gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:
- ……………………………………………………………………………….........……………,
- …………………………………………………………………………………….........………,
- …………………………………………………………………………………….........………,
2. Mentionez ca aparatele de mai sus vor functiona la urmatoarea adresa:
…………………………………………………………………………………………………...,
(adresa completa).
3. Aparatele de utilizare menționate la pct. 1 sunt conforme cu legislatia în vigoare privitoare la
aparatele de utilizare a gazelor naturale.

Anexez cererii următoarele documente:
a) copie de B.I;
b) acordul de acces, din partea Unității de distribuție a gazelor, dupa caz;
c) copiea actului de deținere a imobilului (adresa de la pct. 2);
d) calculul debitului sumar anual de gaze al instalației de utilizare.

Data: 

Semnătura:



Anexa nr. 2
la Regulamentul privind racordarea persoanelor 

juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale raionale

Către Președintele raionului Strășeni

CERERE

PENTRU RACORDAREA LA REȚELELE DE GAZE NATURALE, 

PROPRIETATE PUBLICĂ A  RAIONULUI STRĂȘENI

(persoane juridice, asociatii de proprietari)

 
1. ………………………………………….. ( numele societatii), reprezentantă legal prin
………………………………, director general si ……………………………………, director
economic, cu sediul în ………………………………………………………………… (adresa
completa), cod unic de înregistrare ………………………………, cont ……………...., deschis
la banca ………………………, telefon ……………………, fax ………………………, e-mail
………………………….. vă solicit racordarea la rețeaua de gaze naturale raionale în vederea 
alimentării cu gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:
- ……………………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………………;
(denumirea aparatului, debitul nominal, presiunea nominala)
2. Mentionez ca aparatele de mai sus vor functiona la urmatoarea adresa:
……………………………………………………………………………………………………
(adresa completa).
3. Aparatele de utilizare mentionate la punctul 1 sunt conforme cu legislatia în vigoare
privitoare la aparatele de utilizare a gazelor naturale.

Anexez cererii urmatoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înregistrare;
b) copiea actelor de deținere a imobilelor (adresa de la pct. 2);
c) acordul de acces, din partea Unității de distribuție a gazelor, dupa caz;
d) planul de situatie scara 1:500 în 2 (doua) exemplare;
e) calculul debitului sumar anual de gaze al instalației de utilizare.

Data: 

Semnătura:
     
     L.S.



Anexa nr. 3
la Regulamentul privind racordarea persoanelor 

juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale raionale

ACORD DE RACORDARE

 LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE, PROPRIETATE 

PUBLICĂ A  RAIONULUI STRĂȘENI

nr. ….. din data ………………………

Catre ………………………………………… cu domiciliul /sediul în ………………………….....
(adresa completa)
1. Urmare a cererii nr. ………… din data de ……………… va comunicam acordul Consiliului 
rational, exprimat în Decizia nr……... din data ……………………..., privind racordarea la rețeaua 
de gaze naturale, proprietate publică a raionului Strășeni, din localitatea …………………………, 
2. Acordul de racordare la rețeaua de gaze naturale raionale consta și în rezervarea, de către 
Unitatea de distribuție a gazelor, de capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a urmatoarelor 
aparate de utilizare:
- ……………………………………………………………………………………………….........;
- ……………………………………………………………………………………………….........;
- ……………………………………………………………………………………………….........;
- ……………………………………………………………………………………………….........;
3. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu
posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, înca cu 12 luni .
4. Proiectarea si executarea lucrărilor se face numai de catre agenti economici autorizati conform 
prevederilor legislatiei în vigoare.

Semnătura:
     
      L.Ș.



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea persoanelor juridice sau

fizice la rețelele de gaze naturale, proprietate publică a raionului Strășeni”

1. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția economie și infrastructură din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normative și finalitățile urmărite
Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legii
nr. 108/2016 cu privire la gaze, cu modificările și completările ulterioare, art.4, alin. (2), lit. g) din Legea
nr.  435/2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrea Agenției Naționale de Reglementare în
Energetică  nr.  113 din 19.04.2019 cu privire  la aprobarea Regulamentului  privind furnizarea gazelor
naturale, în scopul bunei organizări a activităţilor Consiliului raional privitor la extinderea rețelelor de
gaze din raionul Strășeni și în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale.
În temeiul celor menționate, în scopul  întreținerii și dezvoltării rețelelor raionale de distribuire a gazelor
naturale,  proprietate  publică  a  Consiliului  raional,  a  fost  elaborat  Regulamentul  privind  racordarea
persoanelor juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale, proprietate publică a raionului Strășeni, care
reglamentază modalitatea de racordare a noiilor consumatori și calcularea cotei părți de racordare. 
Prin  urmare,  în  vederea  asigurării  respectării  actelor  legislative  și  normative  precitate,  se  propune
aprobarea Regulamentului privind racordarea persoanelor juridice sau fizice la rețelele de gaze naturale,
proprietate publică a raionului Strășeni.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea persoanelor juridice sau
fizice la rețelele de gaze naturale, proprietate publică a raionului Strășeni” conține anexa cu calculul cotei
parte pentru racordare, care urmărește  eficientizarea  managementului organizațional de întreținere și
dezvoltare a rețelelor raionale de distribuire a gazelor naturale, proprietate publică a Consiliului raional și
informarea multilaterală a societății asupra procesului decizional din cadrul autorității publice.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea  prezentului  proiect  de  decizie  nu  necesită  cheltuieli  financiare  din  partea  Consiliului
raional.
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost avizat de
către Serviciul juridic, Direcția finanțe, Direcția economie și infrastructură, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul
a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa
decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul  art.  35 din Legea nr.  100/2017 cu privire la actele normative,  art.  28 alin.  (3)  din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul at. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei juridice de
către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Prezentul proiect de decizie este în concordanță
cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gaze, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.  435/2006
privind descentralizarea administrativă. 
Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

Proiectul  deciziei  se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi  se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura 
drumurilor cu exercitarea atribuțiilor șefului 
Direcției economie și infrastructură                                                                      
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