Ședința ordinară a Consiliului de Bazin Răut
Proces – verbal nr.2
al ședinței Comitetului subbazinal Răut din 20 decembrie 2016
Primăria com Căzănești, raionul Telenești.

La ședință au participat:

Ordinea
conferinței:

de

zi

Reghina Apostolova, Vasile Munteanu, primăria or.
Orhei; Victor Perțu, ÎM „Apa-Canal” Orhei; Vasile Sîrbu,
primăria com. Căzănești; Vasile Grati, primăria mun.
Bălți; Ivan Belciug, primăria or. Dondușeni; Andrei
Godoraja, Consiliul raional Rezina; Mihail Bîuliba, ÎMDP
„Apa-Canal” Sîngerei; Dumitru Proca, Agenția „Apele
Moldovei”; Mihai Mustea, Iuliana Cantaragiu, AO
„Centrul Național de Mediu”.

a

1. Cu privire la componența Comitetului subbazinal Răut.
2. Cu privire la situația creată privind modalitatea de gestionare a nodului
hidroenergetic amplasat pe rîul Răut în com. Căzănești, raionul Telenești.
3. Cu privire la planificarea activității Comitetului pentru perioada anului 2017.

Ședința a fost deschisă de dl Mihai Mustea, manager programe politici de mediu, Centrul
Național de Mediu, menționînd că cu toate că de la ședința de constituire a Comitetului
subbazinal Răut a trecut nu prea mult timp și suntem doar la prima ședință în formatul ales
la această conferință din 14 octombrie 2016, deja este necesar de a interveni cu unele
modificări în componența comitetului. Astfel, Dl Andrei Marin, ales președinte la
conferința de constituire a comitetului, actualmente, nu mai deține funcția de
vicepreședinte al raionului Drochia și nu poate prezenta instituția respectivă în cadrul
comitetului. Din acest motiv dumnealui se retrage din componența comitetului. Nu este
prezent la ședință nici vicepreședintele comitetului, dl Igor Șeremet, care astăzi execută
interimatul primarului mun. Bălți și din motive de serviciu, i-a transmis mandatul de
participare la ședința de astăzi dlui Vasile Grati, reprezentînd instituția municipală, prezent
în ședință. Nici secretarul comitetului, dna Victoria Cojocaru din motive obiective nu este
la ședință. Avînd în vedere că o parte din membrii comitetului nu s-au prezentat la ședință,
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cu toate că au confirmat participarea, se propune ca chestiunea organizatorică să nu fie
examinată la ședința de astăzi și transferată pentru ședința următoare. În condițiile create
dl Mihai Mustea a propus de ales președintele și secretarul ședinței curente, solicitînd
propuneri din partea prezenților la ședință. Au fost propuse candidaturile dlor Andrei
Godoroja și Mihai Mustea.

S- a hotărît:
1. Se alege președinte al ședinței di Andrei Godoroja
2. Se alege secretar al ședinței dl Mihai Mustea
S-a votat: unanim
1.S-a ascultat:
Raportul “Cu privire la situația creată privind modalitatea de gestionare a nodului
hidroenergetic amplasat pe r. Răut în com. Căzănești, raionul Telenești”, prezentat de dl
Vasile Sîrbu, primarul com. Căzănești. Dumnealui a menționat că problema vis-a vis de
acest obiect este bine cunoscută, inițiată de mai mult timp. Provizoriu s-a discutat la Bălți la
conferința de constituire a Comitetului subbazinal Răut și atunci s-a luat decizia de a
examina chestiunea dată la prima ședință ordinară a comitetului, ceea ce s-a produs astăzi.
Cineva dintre participanți deja au luat cunoștință cu situația la acest obiect și de menționat
că nu este una din cele mai rele situații. Ceva s-a mai păstrat, inclusiv clădirea, acoperișul
căreia trebue reparat urgent, fiindcă el cade și prezintă un pericol deosebit pentru copiii
care trec prin prejma acestei clădiri, mergănd la gimnaziu din Vaduleca, care se află la cîțiva
metri de obiectul cu pricina. Pe parcurs, din partea cetățenilor a parvenit o inițiativă cu
dorința de a afla cine este proprietarul fostei ministații hidroelectrice. S-a stabilit că stația a
fost pusă în exploatare în anul 1954 și a funcționat 10 ani, pînă în anul 1964, fiind apreciată
ca nerentabilă și suspendată activitatea (inchisă). Din acel moment a fost dată uitării, fără a
fi tansmisă în careva gestiune. Stația a fost construită cu suportul satelor Căzănești,
Vaduleca, Chițcani și Negureni. Pe parcurs stația n-a fost gestionată, caz pentru care la
moment nu este în cea mai bună stare. În acest proces s-a implicat judecătoria economică
care a comunicat că stația nu poate fi atribiută primăriei, deoarece nu este înrejistrată în
registrul bunurilor imobile. Concomitent s-a stabilit din informația pe care o deține
Ministerul Culturii că hidrocentrala dispune de statut de monument protejat, fiind inclusă
în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat cu nr. 1473
(compartimentul Zona de Centru). În cazul dat, în viziunea Ministerului Culturii , obiectul se
poate gestiona cu condiția să-l protejăm ca monument istoric. Au urmat adresări către Prim
ministru, Ministerul Culturii, Agenției „Apele Moldovei”. Am primit un răspuns de la
judecătoria economică, prin care ni s-a comunicat că, dacă este acordul Ministarului
Culturii, Agenției „Apele Moldovei”, Consiliului raional de transmitere a stației autorității
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publice locale, problema poate fi pozitiv soluționată în vafoarea primăriei com. Căzănești.
Problema s-a stopat în obținerea acordului doar din partea Agenției „Apele Moldovei”. În
anul trecut 4 agenți economici au demonstrat că pot fi instalate 4 turbine în condițiile
tehnologiilor actuale performante și să se repare clădirea, ca rezultat stația să fie pusă în
funcțiune. La ședința întrunită la Agenția „Apele Moldovei” de instruire a membrilor
comitetelor subbazinale, reprezentantul acetei instituți a recomandat de intervenit cu un
demers pe chestiune dată și se va obține un răspuns, în viziunea dumnealui pozitiv părților.
Ideea de a examina această chestiune în cadrul ședinței Comitetului a fost susținute și de dl
Mustea la conferința de constituire a Comitetului subbazinal Răut, convocată în mun. Bălți.
Dl Vasile S]rbu a mai menționat că o asemena stație se află și în localitatea Brînzeni,
problema fiind soluționată prin instanța de judecată, iar agentul economic lucrează.

Au luat cuvânt:
Doamna Iuliana Cantaragiu a menționat că, din informația prezentată, stația a fost
abondonată, ca fiind nerentabilă în anul 1964, pe cît de rentabilă poate fi la curent, dacă din
anii 1994 și pîna la moment, anul 2016 avem probleme serioase ce țin de insufuciența de
apă în rîurile noastre? Este vorba despre volumul de apă necesr pentru funcționalitatea
stației în condiții rentabile.
Domnul Vasile Sîrbu a menționat că sunt tehnologii performante de producere a energiei
mai eftine.
Doamna Iuliana Cantaragiu a menționat că agentul economic trebuie să efectueze un
studiu privind eficiența stației în funcțiune și posibilul impact asupra ecosistemului acvatic
al rîului Răut în segmentul com Căzănești și de asigurare a debitului de apă în cursul
inferior al rîului.
Domnul Dumitru Proca a menționat că în cazul dat este nevoie de efectuat Ealuarea
Impactului asupra Mediului în condițiile Legii nr 86/2014, anexa 2.
Domnul Vasile Sîrbu a menționat ca soluție de alternativă poate fi ca stația să nu activeze
doar ca unitate de producere a energiei, dar de păstrat ca muzeu, care de perspectivă să fie
inclus în traseul turistic. Nu numai curent electric să se obțină.
Doamna Iuliana Cantaragiu se interesează dacă APl are surse financiare pentru a menține
în stare bună obiectul dat.
Domnul Vasile Sîrbu a menționat că se vor putea face investiții cît de mici. La prima etapă
de reparat clădirea și îndeosebi acoperișul care cade și de păstrat ca obiect protejat.
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Domnul Dumitru Proca a menționat că Agenția „Apele Moldovei” funcționează în baza
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Apele Moldovei”, aprobat
prin H.G.nr.882 din 22.10.2004, conform căreia agenției revine competența de gestionare a
construcțiilor hidrotehnice. Pe marginea chestiunii date au fost mai multe discuții. A fost
creată o comisie și elaborat un act expediat în adresa Ministerului Mediului prin care s-a
propus ca Ministerul Mediului în condițiile Legii 121 din 04 mai 2007, să efectueze
inventarierea bunurilor proprietate publică a statului, terenul fondului apelor și
construcția hidrotehnică, care este dizlocată pe rîul Răut, com.Căzănești (fosta
hidrocentrală) și să transmită listele Guvernului pentru a fi înregistrate în registrul
bunurilor imobile în proprietatea statului, gestiunea Agenției „Apele Moldovei”. Ca urmare
a fost aprobată H. G. nr. 832 din 04.07.2016 cu privire la completarea anexei nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 8 septambrie 2014 fiind inclusă sub nr.162
minihidrocentrala din s. Căzănești, raionul Telenești. Important este de menționt că pînă la
moment nu s-a realizat pct.2, prin care Agenția Relații Funciare și Cadastru urma să
efectueze modificările necesare în documentația cadastrală și asigura înregistrarea
drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile ale statului în conformitate cu
prevederile hotărîrii în cauză. Dumnealui consideră neexecutarea acestei prevederi din
lipsa surselor financiare din partea Agenției „Apele Moldovei” pentru efectuarea acestei
tranzacții.
Domnul Vasile Sîrbu a menționat că s-a adresat la OCT de unde i s-a răspuns că la moment
instituția nu dispune de acte pentru includerea în registru a obiectului dat.
Doamna Regina Apostolova a menționat că problema este prea complicată și soluționarea
poate fi asigurată dacă primăria va găsi surse și la o întîlnire la nivel înalt cu Ministerul
Mediului, Ministerul Culturii, Agenției „Apele Moldovei” și Agenției Relații Funciare și
Cadastru. Nouă ne rămîne doar să ne adresăm cu un demers din partea comitetului de
susținere a inițiativei primăriei și cu solicitarea de examinare pozitivă a demersului
înaintat poate și Prim-ministrului de aprobare a unei hotărîri de transmitere a obiectului în
gestiune primăriei Căzănești. Noi am reușit să vizităm așa numita stație, dar ea nu mai este,
deacea vorbim despre un obiect de pe teritoriui primăriei, care urmează a fi protejat și
păstrat.

S-a hotărît:
1. A lua act de informația prezentată de dl Vasile Sîrbu cu privire la situația creată
privind modalitatea de gestionare a nodului hidroenergetic amplasat pe r. Răut în
com. Căzănești, raionul Telenești.
2. A expedia un demers în adresa Prim-ministrului și Ministrului Mediului de susținere
a inițiativei primăriei com. Căzăneși de transmitetre în gestiune fosta ministație
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hidroenergetică, amplasată pe rîul Răut în s. Căzăneși, menționînd că primăria își
asumă responsabilitatea de restabilire a obiectului și păstrare a acestiua ca
monument istoric protejat.
S-a votat: unanim
3. S-a ascultat:
Informația prezentată de dl Mihail Musta privind planificarea activității comitetului
pentru anul 2017, menționînd că actualmente se lucrează asupra raportului privind
situația socio-ecologică în bazinul hidrografic Răut care se va finaliza cu unele
propuneri și recomandări. Astfel, acestea ar putea servi drept punct de pornire
pentru elaborarea planului de activitate pentru anul 2017. Concomitent fiecare
membru poate veni cu unele propuneri, care vor fi examinate și întroduse în plan. La
prima ședință din anul 2017 acestă problemă se fa include în ordinea de zi.
S-a hotărât: a lua act de propunerile expuse și s-a votat: unanim
Procesul –verbal se expediază în adresa Ministerului Mediului, Districtului de Bazin Nistru,
Agenției „Apele Moldovei”, Consiliilor raionale, membrilor Comitetului subbazinal Răut.

Președinte
Secretar

Igor Șeremet
Victoria Cojocaru
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