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HOTĂRIREA
COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEŞTI

Nr. 09/01 30 septembrie 2022

Cu privire la calitatea apei în raionul Teleneşti

In scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice din teritoriu, 
întru realizarea Hotărîrilor Guvernului Republiii Moldova nr.934 din 15.08.2007 cu privire la 
instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, 
potabile şi băuturilor nealcoolice îm buteliate”şi nr. 1466 din 30.12. 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă bazându-ne pe 
prevederilor pct.7, 8, al Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la 
Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”, Planului de acţiuni pentru a.2022, examinând 
propunerile înaintate de membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi, bazăndu-ne pe 
Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în 
unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” Colegiul consultativ constituit în raionul 
Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Se ia act de informaţia medicului coordonator CSP Orhei, subdiviziunea Teleneşti, dnul 
Eugeniu Manole ’’Despre monitorizarea calităţii apei pentru a. 2021-2022 în raionul Teleneşti.
2.Se recom andă A PL de nivelul I şi II din raionul Teleneşti:
- Proiectarea şi construirea staţiilor de dezinfecţie şi tratare a apei cu extinderea reţelelor de 
apeduct şi inelarea lor într-o reţea unică, în localităţile unde nu este posibilă extinderea 
apeductului de aprovizionare cu apă din r. Nistru;
- Proiectarea şi construcţia sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare;
- Interzicerea forării sondelor arteziene fără documentaţia de proiect;
-Amenajarea, ermetizarea, respectarea zonelor sanitare de protecţie şi dezinfecţie a fântânilor 
mină;
- Elaborarea şi coordonarea cu serviciile abilitate a unui plan local de siguranţă a apei potabile ce 
ţine de amenajarea, împrejmuirea surselor de apă, renovarea instalaţiilor de înmagazinare a apei, 
sectoarelor de distribuţie învechite;
- monitorizarea permanentă a controlului calităţii apei.
3.Se propune Cancelariei de Stat să intervină în elaborarea Strategiei Naţionale de gestionare a 
deşeurilor, pentru a legifera acţiunile ce urmează a fi întreprinse de APL de nivelul I şi II.
4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina web a Consiliului 
raional Teleneşti.

mailto:otcs_orhei@gov.md
mailto:orhei@gov.md

