REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂȘENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОНА

DECIZIE nr. 8/
din 18 decembrie 2020
PROIECT
Cu privire la racordarea Bisericii ,,Sfinții
Apostoli Petru și Pavel” din s. Negrești
la gazoductul de presiune medie
Negrești-Ghelăuza-Saca
În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
136/1998, cu privire la gaze, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Agenției
Naționale Reglementare în Energetică nr. 112/2019 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de
transport și de distribuție a gazelor naturale, Deciziei Consiliului raional nr. 15/18 din 26
noiembrie 2004 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea agenților
economici la rețelele de gaze naturale”, în baza datelor prezentate de Filiala ,,Strășenigaz” a SRL ,,Ialoveni-gaz”, examinând demersul Comunității religioase ,,Sfinții Apostoli
Petru și Pavel” privind solicitarea de a se racorda la gazoductul de presiune medie cu
diametrul 75 mm PE Negrești-Ghelăuza-Saca, examinând nota informativă, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se permite racordarea la gazoductul de presiune medie cu diametrul 75 mm PE
Negrești-Ghelăuza-Saca, proprietate publică a raionului Strășeni, a Bisericii ,,Sfinții
Apostoli Petru și Pavel” din s. Negrești.
2. Se stabilește mărimea plății spre achitare de către Biserica ,,Sfinții Apostoli Petru și
Pavel” din s. Negrești pentru racordarea la gazoductul de presiune medie cu diametrul 75
mm PE Negrești-Ghelăuza-Saca în sumă de 2494,0 lei, conform anexei.
3. Se desemnează responsabil de controlul încasării sumei precitate la bugetul raional
șeful Direcției finanțe (V. Manoli).
4. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui
raionului (P. Tamaciuc).
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.
Președinte al ședinței,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,
AVIZAT:
Serviciul juridic
Vicepreședintele raionului
Direcția finanțe
Direcția economie, construcții
și politici investiționale

Nina RUSU

I. Malic
V. Croitor
V. Manoli
N. Sîrbu

Anexa
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 8/ din 18 decembrie 2020

Calculul cotei părți pentru racordarea la gazoductul
de presiune medie Negrești - Ghelăuza – Saca
Cota parte se calculează după următoarea formulă de estimare:
S=L x Cm x ΔV
în care:
L – este lungimea porțiunii de rețea utilizată în comun (m);
Cm – costul mediu a 1m de rețea (lei);
ΔV=Vsol./Vtot. – ponderea consumului solicitantului în raport cu consumul total pe rețea;
Vsol. – consumul de gaze anual folosit de solicitant, (m³/h);
Vtot. – consumul total pe rețea, (m³/h).
L = 4616,0 m
Cm = 251892,0 lei / 4616,0 m = 54,57 lei/m
Vsol. = 6,0 m³/h
Vtot. = 608,0 m³/h
ΔV = 6,0 m³/h / 608,0 m³/h = 0,0099
S = 4616,0 m x 54,57 lei/m x 0,0099 = 2494,0 lei

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei „Cu privire la racordarea Bisericii ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
din s. Negrești la gazoductul de presiune medie Negrești - Ghelăuza - Saca”
1. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția economie, construcții și politici investiționale din subordinea 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. 136/1998 cu privire la gaze, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului
raional nr.15/18 din 26 noiembrie 2004 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea
agenților economici la rețelele de gaze 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 raionului, a fost calculată cota parte pentru racordare la
gazoductul de presiune medie cu diametrul 75 mm PE Negrești-Ghelăuza-Saca a Bisericii ,,Sfinții
Apostoli Petru și Pavel” din s. Negrești în sumă de 2494,0 lei.
Prin urmare, în vederea asigurării respectării actelor legislative și normative precitate, se propune
aprobarea cotei parte pentru racordare la gazoductul de presiune medie a Bisericii ,,Sfinții Apostoli
Petru și Pavel” din s. Negrești în sumă de 2494,0 lei.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei ,,Cu privire la racordarea Bisericii ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din s. Negrești
la gazoductul de presiune medie Negrești-Ghelăuza-Saca” conține anexa cu calculul sumei pentru
racordare, care urmărește eficientizarea managementului organizațional de întreținere și dezvoltare
a rețelelor raionale de distribuire a gazelor naturale, proprietate publică a raionului.
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, vicepreședintele raionului, Direcția finanțe, Direcția economie,
construcții și politici investiționale, 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 proiectul a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Prezentul proiect de
decizie este în concordanță cu Legea drumurilor nr. 509/1995, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice
naționale și locale din Republica Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 247/1996 privind măsurile de
realizare a prevederilor Legii drumurilor. 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.
Șeful Direcției economie, construcții
și politici investiționale

Nicolae SÎRBU

