REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
CONSILIUL COMUNEI STĂUCENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
МЕСТНЫЙ СОВЕТ СТЭУЧЕНЬ

PROIECT DE D E CI Z I E
Nr. 6/1
din 25 iunie 2021
„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
pentru stingerea datoriei Î.M. Direcția Generală
Locativ - Comunală către Apă Canal Chișinău S.A.”
Având în vedere Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru nr. 2c2810/20 din 09.02.2021, privind încasarea de la Î.M. „Direcția Gospodăriei Locativ
Comunală Stăuceni” în beneficiul S.A. „Apă-Canal Chișinău” a datoriei pentru
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare formată pe perioada
septembrie 2018- august 2020, în mărime de 1.042.884,27 lei, Încheierea
executorului judecătoresc nr. 003-177/21 din 21.05.2021, privind intentarea
procedurii de executare recuperarea datoriei DGLC Stăuceni în beneficiul S.A.
„Apă-Canal Chișinău” în temeiul căreia au fost sechestrate conturile bancare, ale
întreprinderii până la achitarea datoriei și cheltuielilor de executare în mărime
totală de 31100, 54 lei,
Ținând cont de importanța serviciilor prestate de către Î.M. D.G.L.C. Stăuceni
locuitorilor comunei Stăuceni și imposibilitatea gestionării conturilor bancare pe
care sunt achitate facturile fiscale pentru serviciile comunale: apă și canalizare și
energie electrică, inclusiv sunt achitate salariile angajaților întreprinderii,
Acționând în interesul locuitorilor comunei Stăuceni și în scopul deblocării
impedimentului juridic de desfășurare a activității Direcției Generale LocativComunale Stăuceni,
În conformitate cu pct. 3.5 din Statutul ÎM „Direcția Gospodăriei Locativ
Comunale Stăuceni”, art. 14, alin. (2) lit. c) și lit. h) din Legea Republicii Moldova
nr. 436-XV1 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul
comunal Stăuceni
D E C I D E:
1. Se alocă mijloace financiare în mărime de 1074000.00 (un milion șaptezeci
și patru mii lei) pentru stingerea integrală a datoriei Î.M. „Direcția Gospodăriei
Locativ- Comunale Stăuceni” față de S.A. „Apă Canal Chișinău”, conform
documentului executoriu nr. 2c-2810/2020 09.02.2021 și Procesului Verbal cu
privire la consiliere nr. 003-177/21 din 08.06.2021.
2. Contabilitatea Primăriei comunei Stăuceni v-a asigura transferul sumei de
1074000.00 lei către Î.M. „Direcția Gospodăriei Locativ- Comunale Stăuceni”;

3. Se pune în sarcina Primarului comunei Stăuceni executarea prevederilor
prezentei decizii;
4. Comisia pentru buget, economie şi reforme, preşedinte dl Mocanu Iulian
împreună cu Comisia juridică pentru probleme umanitare, protecție socială a
populației și combaterea sărăciei (președinte dna Golobciuc Olga), v-a asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Președintele Ședinței
CONTRASEMNAT:

Secretarul al Consiliului comunal Stăuceni

Elena BUGA

