
Consiliul Raional Cantemir 

Proces – verbal nr. 1 

din 20.06.2022 

al şedinţei de  audiere publică a proiectului de decizie : 

1. Cu privind aprobarea  Acordului de Asociere  Intercomunitară între Autorităţile administraţiei Publice 

Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale Consiliul raional Cantemir, Baimaclia, Cîrpești, Enichioi, 

Cîietu, Chioselia, Coștangalia, Cîșla, Ciobalaccia, Lingura și Tartaul ,, . 

Prezenţi la ședință au participat funcţionari publici, total -17  persoane. 

Victoria Balan ,șef serviciu administrație publică, aparatul președintelui raionului a relatat, că la 

data de 23 iunie 2022 va avea loc şedinţa ordinară a consiliului  raional în cadrul căreia se vor 

examina chestiunile din ordinea de zi stabilită prin dispoziția președintelui raionului.   Conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare autorităţile publice sunt obligate să expună spre consultare 

publică proiectele de decizie cu impact: economic, social, de mediu, sănătate publică, muncă ș.a, 

astfel ne propunem informarea și ascultarea opiniei dră vis-a-vis de conținutul proiectului enunțat. 

Vă propunem şi solicităm să fiţi activi, să veniţi cu propuneri, sugestii, obiecţii , recomandări 

pentru îmbunătăţirea conţinutului. 

Scopul proiectului este de a propune Consiliului raional Cantemir aprobarea asociererii cu 

autorităţile administraţiei publice locale Baimaclia, Cîrpești, Enichioi, Cîietu, Chioselia, 

Coștangalia, Cîșla, Ciobalaccia, Lingura și Tartaul,  semnatare a Acordului de Asociere 

Intercomunitară pentru  realizarea serviciului de interes public comun ,, Serviciul  intercomunitar 

de salvatori şi pompieri pe lăngă Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir,,.  

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor 

legislației în vigoare pentru asigurarea reglementării juridice a Acordului de Asociere 

Intercomunitară a autorităților publice locale semnatare în vederea instituirii serviciului de interes 

public comun de salvatori și pompieri în baza principiilor, obiectivelor, scopului, drepturilor, 

obligațiunilor, stabilite de acestea pe durata funcționării serviciului de interes public comun. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt: 

01. Se ia act de nota  privind aprobarea  Acordului de Asociere  Intercomunitară între 

Autorităţile administraţiei Publice Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale Consiliul 

raional Cantemir,Baimaclia, Cîrpești, Enichioi, Cîietu, Chioselia, Coștangalia, Cîșla, 

Ciobalaccia, Lingura și Tartaul  privind asigurarea activităţii Serviciului intercomunitar de 

salvatori şi pompieri pe lăngă Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir (anexa nr.1). 
 

02. Se aprobă Acordul de Asociere  Intercomunitară între Autorităţile administraţiei Publice 

Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale Consiliul raional Cantemir, Baimaclia, 

Cîrpești, Enichioi, Cîietu, Chioselia, Coștangalia, Cîșla, Ciobalaccia, Lingura și Tartaul 

privind asigurarea activităţii Serviciului intercomunitar de salvatori şi pompieri pe lăngă 

Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir(anexa nr.2). 



 

03. Se împuternicește, în numele Consiliului raional, dl Anatoli ICHIM, președintele raionului să 

semneze Acordul de Asociere Intercomunitară  între Autorităţile administraţiei Publice 

Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale Consiliul raional Cantemir, Baimaclia, Cîrpești, 

Enichioi, Cîietu, Chioselia, Coștangalia, Cîșla, Ciobalaccia, Lingura și Tartaul privind 

asigurarea activităţii Serviciului intercomunitar de salvatori şi pompieri pe lăngă Consiliul 

comunal Baimaclia, raionul Cantemir. 
 

04. Se deleagă dl Anatoli ICHIM, președintele raionului, președintele Comisiei Extraordinare pentru 

Situații Excepționale să reprezinte raionul Cantemir în cadrul Asociației Intercomunitare între 

Autorităţile administraţiei Publice Locale ale unităţilor administrativ-teritoriale Consiliul 

raional Cantemir, Baimaclia, Cîrpești, Enichioi, Cîietu, Chioselia, Coștangalia, Cîșla, 

Ciobalaccia, Lingura și Tartaul. 

 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt autoritățile publice locale semnatare a Acordului de 

Asociere Intercomunitară, cetățenii satelor/comunilor din localitățile incluse în Acordul de 

asociere, agenții economici.  

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este 

Acordul de Asociere Intercomunitare semnat, act ratificat de autoritățile publice locale: Consiliul 

raional Cantemir, c.Baimaclia, s.Cîrpești, c.Enichioi, c.Cîietu, c.Chioselia, s.Coștangalia, c.Cîșla, 

c.Ciobalaccia, c.Lingura și s.Tartaul.   

Impactul estimat al proiectului de decizie este: unsprezece autorităților publice locale din 

raionul Cantemir , inclusiv  Consiliul raional Cantemir, consiliile sătești /comunale: c.Baimaclia, 

s.Cîrpești, c.Enichioi, c.Cîietu, c.Chioselia, s.Coștangalia, c.Cîșla, c.Ciobalaccia, c.Lingura și 

s.Tartaul vor asigura organizarea şi funcţionarea Serviciului intercomunitar de salvatori şi 

pompieri pe lăngă Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir prin aprobarea  în bugetele 

proprii a mijloacelor financiare necesare pentru întreținerea serviciului teritorial de salvatori și 

pompieri proporțional cu numărul de locuitori ai unităților administrativ-teritoriale semnatare.  

Proiectul de decizie este elaborat în rezultatul reuniunii prin cooperare de comun acord a 11 

autorități publice locale în vederea instituirii serviciului de interes public comun de  salvatori și 

pompieri. Proiectul este elaborat în  conformitate cu legislația în vigoare a prevederilor  art. 43, 

alin.1, lit.(t) din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  

Hotărârea Guvernului RM nr. 202, din 14.03.2013 cu privire la aprobarea Programului de 

consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova.  

În temeiul  art. 43, alin.1,lit.(t)   din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de 

nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea 

administrativă,Consiliul raional realizează competența  de a  decide, în condiţiile legii, asocierea cu 

alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră pentru 

realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din 

ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun. 



    În anexa nr.1 a Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile 

rurale ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 202, din 14.03.2013 s-a 

stabilit 2 localităţi rurale din raionul Cantemir,care vor crea zona de competenţă de pînă la 10-20 

km unde va fi instituit postul teritorial de salvatori şi pompieri, care va deservi acele localităţi 

autoritățile publice locale semnatare a acordului de Asociere Intercomunitară.   

Asociaţia Intercomunitară este o structură instituţională fără personalitate juridică, activând în 

baza prezentului Acord cu misiunea de a coordona politici, programe şi proiecte de dezvoltare 

locală la nivelul comunităţilor fondatoare ale prezentei Asociaţii şi altor comunităţi care, ulterior, 

se vor asocia la aceasta. 

Autorităţile publice locale ale raionului Cantemir menționate în Acordul de Asociere 

Intercomunitară, împuternicesc Consiliul comunal Baimaclia să instituie ,,Serviciul Intercomunitar 

de salvatori şi pompieri pe lîngă Consiliul comunal Bimaclia, raionul Cantemir,, , care va presta 

servicii de lichidare  a incendiilor și a consecințelor situațiilor excepționale, servicii de salvare a 

persoanelor, precum  și va asigura intervenția primară pănă la sosirea forțelor de bază ale 

serviciului de salvatori și pompieri atestați. 

Gestiunea Serviciul Intercomunitar de salvatori şi pompieri voluntari pe lîngă Consiliul comunal 

Bimaclia este în gestiune directă şi se va realiza de către autorităţile semnatare în baza Acordului 

de Asociere Intercomunitară,  Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului 

Intercomunitar de salvatori şi pompieri voluntari pe lîngă Consiliul comunal Bimaclia, raionul 

Cantemir și a Regulamentului de prestare a serviciilor de salvatori și pompieri la nivel 

intercomunitar şi altor documente prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova 

Scopul Asociației Intercomunitare este organizarea, reglementarea, furnizarea, monitorizarea şi 

gestionarea în comun a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri voluntari pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale semnatare, precum şi pentru realizarea în comun a 

unor proiecte de investiţii publice de interes zonal, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi şi servicii publice 

În Acord autorităţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza Acordului de asociere şi 

se obligă să acţioneze consecvent pentru respectarea lor, şi anume: 

a) Principiul autonomiei – menţinerea autonomiei juridice, decizionale şi financiare a 
fiecărei autorităţi publice locale semnatare; 

b) Principiul echităţii – îmbinarea în mod echitabil a nevoilor cu resursele disponibile ale 
părţilor semnatare; 

c) Principiul solidarităţii – fiecare localitate semnatară va contribui la asigurarea 
funcţionalităţii şi dezvoltarea serviciului de salvatori şi pompieri la nivel intercomunitar; 

d) Principiul legalităţii – respectarea prevederilor cadrului legal şi procedural pentru 
realizarea scopului şi obiectivelor Acordului; 

Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri vizează următoarele servicii principale:  

a) Salvarea persoanelor, bunurilor materiale şi stingerea incendiilor; 

b) Lichidarea consecinţelor accidentelor şi avariilor; 



c) Prevenirea şi lichidarea fenomenelor produse cu caracter natural (cutremure, 

alunecări de teren, inundaţii, îngheţuri, etc); 

d) Informarea şi instruirea populaţiei privind măsurile de prevenire şi acţionare în caz de 

incendiu;                                                                                                                                              

     Organul de coordonare al serviciului teritorial de salvatori şi pompieri este Asociaţia 

Intercomunitară incluzând în ea câte un membru din toate localităţile semnatare.  

     Organul de conducere al Serviciului intercomunitar de salvatori și pompieri voluntari pe 

îngă Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir va fi Asociația Intercomunitară între 

Autoritățile administrației Publice Locale ale unităților administrativ-teritoriale Consiliul 

raional Cantemir, Baimaclia, Cîrpești, Enichioi, Cîietu, Chioselia, Coștangalia, Cîșla, 

Ciobalaccia, Lingura și Tartaul, care se convoacă în ședințe ordinare trimestrial sau 

extraordinare-ori de cîte ori este necesar, adoptă hotărîri cu votul majorității celor prezenți. 

Ședințele sunt deliberative dacă participă două treimi din membrii asociației, ședința  se 

consemnează in procesul-verbal semnat de președintele ședinței și secretarul ședinței. 

Președintele ședinței se alege pentru fiecare ședință și are atribuția de a conduce ședința. 

Ordinea de zi a ședinței se inițiază de către membrii asociației, care pregătesc proiectul de 

hotărîre și îl prezintă asociației în ședință. Atribuțiile secretarului ședinței sunt exercitate de 

către șeful Serviciului intercomunitar de salvatori și pompieri pe lîngă Consiliul comunal 

Baimaclia, iar în lipsa motivată al acestuia de către secretarul Consiliului comunal Baimaclia.  

În procesul de organizare şi prestare a serviciului intercomunitar de salvatori şi pompieri 

voluntari, dar şi în realizarea altor activităţi de cooperare, autorităţile publice locale de nivelul 

I, semnatare îşi asumă următoarele obligaţii: 

a) Să asigure organizarea şi funcţionarea Serviciului intercomunitar de salvatori şi 

pompieri voluntari; 

b) Să elaboreze şi să aprobe Regulamentul privind modul de prestare a serviciului 

intercomunitar de salvatori şi pompieri voluntari; 

c) Să acorde sprijin serviciului în realizarea sarcinilor acestuia; 

d) Să asigure participarea reprezentanţilor delegaţi la şedinţele Asociaţiei; 

e) Să asigure, la necesitate, asistenţa logistică necesară pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţii serviciului; 

f) Să asigure respectarea termenilor de achitare a plăţilor şi transferul plăţilor către 

autoritatea publică administratoare reieşind din calculul proporțional cu numărul de 

locuitori din unitățile administrativ-teritoriale semnatare; 

g) Să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul bunei prestări a 

serviciului;  

h) Să contracteze, după caz, în condiţiile legii, împrumuturi şi finanţări pentru finanţarea 

programelor de investiţii în infrastructura adiacentă serviciului;  

i) Să realizeze investiţii în infrastructura tehnico – edilitară a localităţilor şi de amenajare 

a teritoriului adiacent; 

j) Să antreneze unităţile economice şi organizaţiile non-guvernamentale la îndeplinirea 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în vederea asigurării securităţii la incendiu în 

fondul locativ şi protejării vieţilor omeneşti, de asemenea mobilizează cetăţenii la 

prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuie la dezvoltarea voluntariatului în situaţii 

excepţionale, crearea formaţiunilor benevole de pompieri, la instituirea şi asigurarea lor 

tehnico-materială 



k) Să realizeze promovarea permanentă a activităţii serviciului şi a altor activităţi realizate 

în cadrul Acordului de Asociere;  

l) Să organizeze şi să desfăşoare permanent activităţi de conştientizare şi informare a 

populaţiei privind activitatea serviciului. 

 

    Acordul de asociere Intercomunitară este coordonat cu Inspectoratul General pentruSituații de 

Urgență.  

    Dna Ludmila Țurcanu întreabă dacă consiliul raional Cantemir va fi atras în achitare de plăți 

anuale pentru întreținerea serviciului. 

    Dna Victoria Balan ,informează că Consiliul raional a acordat deja suport financiar de 500 mii 

lei și își rezervă dreptul să ofere sustenabilitate serviciului de salvatori și pompieri în realizarea 

altor activităţi de cooperare în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal, 

destinate modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi şi servicii publice. 

Însă Consiliul raional Cantemir  nu este de acord să efectuieze   transferul plăţilor regulatorii 

către autoritatea publică administratoare reieşind la calculul proporțional cu numărul de locuitori 

din unitatea administrativ-teritorială de nivelul II, deoarece ar fi o contribuție exagerată și 

conform prevederilor p. 34 , lit.b) din Hotărârea Guvernului RM nr. 202, din 14.03.2013 cu 

privire la aprobarea Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile 

rurale ale Republicii Moldova, postul de salvatori și pompieri pe lîngă Consiliul comunal 

Baimaclia va avea competența de intervenție și va deservi localitățile în zona de pînă la 10-20 

km. Deaceia sustenabilitatea Consiliului raional Cantemir va fi cea prevăzută de art.14 a 

Acordului de Asociere. Părțile semnatare au fost inițiate despre acest fapt și în acest sens s-a 

convocat o ședință de informare și ajustare a p.15 la Acordul în cauză. 

   Alte propuneri, sugestii, recomandări nu au parvenit 

Şedinţa de audiere publică a finalizat. 

 

Șef  serviciu administraţie publică                   /semnat/                   Victoria  BALAN                                                        

 


