
Notă informativă la proiectul de decizie ”Cu privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul”   În conformitate cu Memorandumul de Înțelegere din 15.02.2018 la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul din cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” cu finanțare din sursele Guvernului Elveției prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ),  în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud  a fost administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii, inclusiv a lucrărilor de construcție executate în cadrul măsurii investiționale ”Construcția apeductul magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei- Găvănoasa- Vulcănești- Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I, Faza 1. Prezentul proiect de decizie este propus spre aprobare în conformitate cu procedura reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016 privind aprobarea Regulamentului privind modul de transmiterea costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și din alte surse, fiind propus spre aprobare preluarea la balanța Consiliului raional Cahul a costurilor investiționale în valoare totală de 33 289 303,10 (treizeci și trei milioane două sute optzeci și nouă mii trei sute trei lei și 10 bani) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero), ceea ce reprezintă valoarea costurilor  lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică, valoarea serviciilor de supraveghere de autor și alte cheltuieli administrative, precum este reprezentat în Anexa nr.1 Act de predare – primire nr. 17 din 13 ianuarie 2020, și Anexa nr.2 Factura fiscală seria: EAA nr.001638948 din 13 ianuarie 2020. În cadrul proiectului menționat au fost montați 22,173 km de apeduct magistral, de la Stația de Pompare nr.5 până la punctele de racordare din satele Lebedenco și Ursoaia, totodată au fost construite 2 rezervoare supraterane cu V=800m3 și o stație de dezinfecție a apei, toate aceste bunuri urmează a fi reflectate în contabilitatea Consiliului raional Cahul, în corespundere cu cerințele actelor normative care reglementează domeniul contabilității. În urma preluării la balanța Consiliului raional Cahul a costurilor investiționale, va fi creată comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică, și se va asigura transmiterea în gestiune a mijloacelor fixe către operatorul de servicii S.C. „Apă-Canal Cahul” S.A., în conformitate cu punctul 6) din Decizia consiliului raional Cahul nr. 03/04-IV din 12 iunie 2019, care permite completarea contractului de delegare cu anexa privind lista bunurilor proprietate publică aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință Operatorului Regional pe durata contractului de delegare și procesul-verbal de predare-primire a bunurilor domeniului public aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu valoarea totală de 33 005 146,98 lei (treizeci și trei milioane cinci mii una sută patruzeci și șase lei și 98 bani) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero). În urma semnării contractului de delegare, operatorul de servicii va avea dreptul exclusiv de a transporta  apă potabilă către localitățile din clusterul D, în cadrul ariei de competență teritorială a Consiliului raional Cahul, și, dreptul exclusiv de a exploata, întreține și administra infrastructura aferentă serviciului, precum și investițiile privind reabilitarea bunurilor existente.  Bunurile delegate rămân în proprietatea autorităților administrației publice locale și, după încetarea Contractului de delegare, vor fi returnate Consiliului raional Cahul.   Vicepreședintele raionului Cahul                                           Ruslan NEDOV  ex:  Ciobanu Victoria Manager local de proiect  PSP MSPL AAC Cahul  


