
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

 

DECIZIE nr. 9/9 

 

din 24 decembrie 2019 or. Nisporeni 

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  

nr. 9/30 din 10 decembrie 2015  „Cu privire la delegarea  

membrilor Consiliului Societății SA Apă Canal Nisporeni  

și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor”cu 

modificările ulterioare”” 

 

În temeiul art. 43, 46 alin (1) a Legii nr.  436 –XVI privind administraţia 

publică locală și art. 13, pct. 13 a Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public 

de alimentare cu apă și canalizare și a deciziilor comune de înființare S.A. Apă Canal 

(Consiliul orășenesc Nisporeni – nr. 5/2 din 18.09.2014; Consiliul comunal Vărzărești 

– nr. 6/1 din 16.09.2014; Consiliul sătesc Grozești nr. 7/2 din 22.09.2014; Consiliul 

raional Nisporeni nr. 6/16 din 25.09.2014), Consiliul raional,  

D E C I D E: 

1. Se modifică p. 1 din Decizia Consiliului raional nr. 9/30 din 10 decembrie 2015  

„Cu privire la delegarea membrilor  Consiliului Societății SA „Apă Canal” 

Nisporeni și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor” 

cu modificările ulterioare”, prin substituirea sintagmei „Președintele raionului 

Nisporeni, dnul Ghenadie Verdeș” cu sintagma „Președintele raionului, dnul 

Vasile Mărcuță”. 

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului 

Nisporeni. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului raional  Simion Stici  

   

    

Secretarul interimar al 

Consiliului raional Sergiu Zmeu 

 

 



 

 

 

 

Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului 

Vasile Mărcuță și întocmit de secretarul interimar al Consiliului raional, Sergiu 

Zmeu, persoana ce înaintează problema vizată. 

                                                                     _________________ 

 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional 

nr. 9/30 din 10 decembrie 2015  „Cu privire la delegarea 

membrilor Consiliului Societății SA Apă Canal Nisporeni 

și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor” 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în 

ședința Consiliului raional pentru data de 24 decembrie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu 

efect juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de 

nivel superior și de același nivel cu care se află în conexiune. 

Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. 

Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat. 

 

Serviciul juridic                                                              Sergiu Zmeu 


