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DECIZIE                 

mun. Chișinău 
    din 09.06.2022                                                                 Nr.  ASR - 36  
 

       Plenul Consiliului Concurenței, 
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012,        

art. 2 și art. 10 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, 
Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcție a 
membrilor Plenului Consiliului Concurenței, Hotărârii Parlamentului nr. 33 din 
17.02.2022 privind numirea în funcție a unui membru și președinte al Plenului 
Consiliului Concurenței, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind forma de notificare, 
procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013, 
Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de 
interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei 
nr.11 din 30.08.2013, 

analizând notificarea măsurii de sprijin privind transmiterea în gestiune 
economică cu titlu gratuit a unor bunuri Întreprinderii Municipale                                             
”Servcomdor” (în continuare - Î.M. ”Servcomdor”),  parvenită de la Primăria satului 
Doroțcaia, raionul Dubăsari, prin intermediul Sistemului informațional automatizat 
”Registrul ajutoarelor de stat” cu nr. 00729 din 31.03.2022, materialele anexate și 
nota examinatorului 

 

A CONSTATAT: 
 

I. CONTEXTUL MĂSURII 
1. Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari a notificat măsura de sprijin privind 

transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a unor bunuri                                
Î.M. ”Servcomdor”, în baza art. 8 din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la 
ajutorul de stat, prevederilor Regulamentului privind forma de notificare, procedura 
de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.1 din 30.08.2013, inclusiv, 
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prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce 
prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Concurenţei nr.11 din 30.08.2013, fiind anexat formularul general de 
notificare a ajutorului de stat și formularul special de notificare a ajutorului de stat 
pentru serviciile de interes economic general. 

2. Notificarea a devenit efectivă la data de 26.04.2022.  
3. Comunicatul privind examinarea notificării a fost plasat pe pagina web oficială a 

Consiliului Concurenței la data de 11.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 18 
alin. (1) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat, în vedere 
asigurării transparenței procesului decizional. 

 

II. BAZA LEGALĂ PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE SPRIJIN 
• Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 
• Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală. 
• Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare. 
• Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a 

deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr.1 din 30.08.2013. 

• Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de 
interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei 
nr.11 din 30.08.2013. 

• Decizia Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 4/1 din 26.04.2016 cu 
privire la fondarea Î.M.”Servcomdor”. 

• Decizia Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 10/6 din 19.10.2016 cu 
privire la rezultatele inventarierii bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 
Doroțcaia, aflate în gestiunea A.O.”Apă Doroțcaia”. 

• Decizia Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 6/8 din 23.12.2020 cu 
privire la transmiterea unor bunuri imobile. 

• Decizia Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 2/7 din 15.04.2022 cu 
privire la atribuirea unor servicii de interes economic general Î.M.”Servcomdor” din 
satul Doroțcaia. 

 

III. BENEFICIARUL MĂSURII DE SPRIJIN 
4. Potrivit art.3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, beneficiar 

al ajutorului de stat este orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-
o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piață, care 
primeşte un ajutor de stat. 

5. Conform informațiilor din notificare, beneficiarul măsurii de sprijin este 
Î.M.”Servcomdor” (IDNO 1016600027814).  
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6. Î.M.”Servcomdor” a fost înființată în conformitate cu Decizia Consiliului local 
Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 4/1 din 26.04.2016 cu privire la fondarea 
Î.M.”Servcomdor”. Unicul fondator al întreprinderii este Consiliul local Doroțcaia. 
Adresa: satul Doroțcaia, raionul Dubăsari. 
 

IV. DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN NOTIFICATE 
7. Conform informațiilor din formularul general de notificare a ajutorului de stat, 

măsura de sprijin notificată de către Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari 
constă în transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a unor bunuri 
Î.M.”Servcomdor” pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă (conform 
tabelului 1). 

 

Tabelul 1. Bunurile transmise în gestiune cu titlu gratuit Î.M.”Servcomdor” 
 

Nr.  Denumirea mijloacelor (bunurilor) Cantitatea Anul dării în 
exploatare 

Valoarea,   
mii lei 

1. Sistem de aprovizionare cu apă  1 2006 3925,46 
2. Bazin pentru apă  1 2006 73,85 
3. Fântâni arteziene  

nr. 1562, 1606, 1607, 1611 
4 2006 220,5 

4. Turn de apă 1650  1 2013 170,9 

5. Turn de apă 1651, 1652, 1653  3 2006 12,6 

6. Turn de apă 2008 1 2008 80,0 

7. Turn de apă Stadion  1 2020 408,7 

8. Pompă pedrollo 1 2020 49,6 

        Total 4941,61 
  Sursa: Formularul general de notificare a ajutorului de stat  

 
 
 

V. PIAȚA RELEVANTĂ 
8. Sectorul afectat de acordarea măsurii de sprijin analizate este piața serviciilor publice 

de alimentare cu apă. 
9. Serviciile publice de alimentare cu apa sunt organizate sub coordonarea si controlul 

autoritatilor administratiei publice locale, in virtutea principiului autonomiei locale. 
Piața geografică relevanta este reprezentată de teritoriul administrativ al satului 
Doroțcaia. 

10. Piața relevantă este prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă pe teritoriul                
satului Doroțcaia, raionul Dubăsari. Î.M.” Servcomdor” este singurul furnizor al 
serviciilor publice de alimentare cu apă pe teritoriul satului Doroțcaia, raionul 
Dubăsari. 

 

 

VI. EVALUAREA MĂSURII DE SPRIJIN PRIN PRISMA EXISTENȚEI 
AJUTORULUI DE STAT 

11. Potrivit art. 340 alin. (1) al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte, ajutoarele de stat se evaluează pe baza 
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criteriilor care decurg din aplicarea normelor în materie de concurență aplicabile în 
UE, în special a articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
a instrumentelor de interpretare adoptate de instituțiile UE, inclusiv jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

12. Pentru a constitui ajutor de stat conform art.3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, măsura de sprijin trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 

• să fie acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ-teritoriale 
sub orice formă; 

• să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții 
normale de piață;  

• să fie acordată în mod selectiv; 
• să denatureze sau riscă să denatureze concurența. 

În continuare măsura de sprijin va fi examinată prin prisma celor 4 condiții stipulate 
mai sus. 

 

a)  este acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ – 
teritoriale sub orice formă  
      Acordarea unui avantaj direct sau indirect prin intermediul resurselor de stat și 
imputabilitatea unei astfel de măsuri în sarcina statului sunt două condiții separate și 
cumulative pentru existența ajutorului de stat.  

 Imputabilitatea statului  
      În cazul în care o autoritate publică acordă un avantaj unui beneficiar, măsura este 
prin definiție imputabilă statului, chiar dacă autoritatea în cauză beneficiază de 
autonomie juridică față de alte autorități publice. Același lucru este valabil și în cazul 
în care o autoritate publică desemnează un organism privat sau public pentru 
administrarea unei măsuri care conferă un avantaj. Având în vedere că, Primăria       
satului Doroțcaia, raionul Dubăsari este cea care acordă măsura de sprijin examinată, 
putem constata îndeplinirea condiției ce ține de imputabilitatea statului.  

 Transferul de resurse de stat sau ale unităților administrativ-teritoriale 
          Conform art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, resurse de stat sau resurse ale 

unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă totalitatea patrimoniului, inclusiv sub 
formă de mijloace financiare, ce aparţine statului, unităţilor administrativ teritoriale, 
inclusiv unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. Numai avantajele acordate direct sau 
indirect din resurse de stat pot constitui ajutor de stat. Transferul resurselor unităților 
administrativ-teritoriale poate lua multe forme, prevăzute în art. 6 al Legii cu privire 
la ajutorul de stat. Astfel, se constată că, măsura de sprijin acordată 
Î.M.”Servcomdor” de către Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari reprezintă un 
transfer de resurse a unității administrativ-teritoriale.  
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          Ținând cont de faptul că, cele două condiții sus menționate sunt îndeplinite 
cumulativ, se constată că măsura de sprijin este acordată din resursele unității 
administrativ-teritoriale. 

b)  conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții 
normale de piață  
       Autoritatea publică locală nu va percepe o contraprestație pentru exploatarea 
bunurilor transmise în gestiune întreprinderii. Un avantaj este orice beneficiu 
economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață, și 
anume în absența intervenției statului. Noțiunea de avantaj include toate situațiile în 
care întreprinderile sunt scutite de costurile inerente activității lor economice. Prin 
acordarea măsurii de sprijin, întreprinderea își micșorează costurile aferente activității 
sale, pe care în condiții normale de piață ar trebui să le suporte.  
       Astfel, Î.M.”Servcomdor” i-a fost acordat un avantaj economic care nu ar fi fost 
obținut în condiții normale de piață. 

c)   este acordată în mod selectiv  
 Pentru a se încadra în domeniul de aplicare a normelor cu privire la ajutorul de 

stat, o măsură de sprijin trebuie să favorizeze „anumite întreprinderi sau producția 
anumitor bunuri”. Prin urmare, nu toate măsurile care favorizează operatorii 
economici se încadrează în noțiunea de ajutor, ci numai cele care acordă un avantaj, 
în mod selectiv, anumitor întreprinderi sau categorii de întreprinderi, sau anumitor 
sectoare economice.  

 Luînd în considerare că, măsura de sprijin a fost acordată doar 
Î.M.”Servcomdor”, fără realizarea unui concurs, condiția selectivității se consideră 
întrunită. 

d) să denatureze sau riscă să denatureze concurența 
 Pentru a se considera că ajutorul denaturează concurența, în mod normal, este 

suficient ca măsurile de sprijin să ofere beneficiarului un avantaj prin scutirea de 
cheltuieli pe care, în caz contrar, acesta ar fi trebuit să le suporte în cursul 
operațiunilor comerciale curente. Având în vedere că, anterior a fost constatată 
întrunirea condiției cu privire la existența avantajului economic pentru beneficiarul 
măsurii de sprijin, se constată întrunirea și ultimei condiții. 

13. Având în vedere cele menționate supra, se constată că măsura de sprijin notificată 
întrunește condițiile ajutorului de stat, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 139 din 
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 

 

  VII.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII AJUTORULUI DE STAT 
14. Cu referire la informația prezentată de furnizor, în sensul art. 5 din Legea nr. 139 din 

15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, ținând cont de faptul că, măsura de sprijin 
este acordată în vederea prestării serviciului public de alimentare cu apă, care este de 
interes economic general, evaluarea compatibilității ajutorului de stat cu mediul 
concurențial normal va fi efectuată în baza prevederilor Regulamentului privind 
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ajutorul de stat, acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic 
general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 din 
30.08.2013. 

15. Pentru a fi compatibil, conform pct. 9 din Regulamentul privind ajutorul de stat 
acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.11 din 30.08.2013, un ajutor de stat 
acordat beneficiarilor care prestează servicii pentru interes economic general (în 
continuare - SIEG) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- ajutorul de stat este necesar în vederea operării SIEG; 
- ajutorul de stat nu denaturează în mod nejustificat concurenţa. 

16. Serviciile publice de alimentare cu apă fac parte din sfera  serviciilor publice de 
interes general, având  următoarele particularităţi principale:  

- au un caracter economico-social;  
- răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi de utilitate publică;  
- au caracter tehnico-edilitar;  
- au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;  
- sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice  locale;  
- sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă. 

17. Serviciile publice de alimentare cu apă reprezintă servicii publice de gospodărie 
comunală și pentru prestarea cărora operatorul percepe un tarif stabilit de autoritatea 
publică locală. 

18. Conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de 
gospodărie comunală, autorităţile administraţiei publice locale au competenţa 
exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi crearea, 
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a 
unităţilor administrativ-teritoriale respective.  

19. Delegarea serviciului de interes economic general a fost realizată în baza Deciziei 
Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 2/7 din 15.04.2022, inclusiv, 
contractul de delegare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a cetățenilor din 
satul Doroțcaia, încheiat la 15.03.2022 între Primăria satului Doroțcaia, raionul 
Dubăsari și Î.M.”Servcomdor”. Obligația de serviciu de interes economic general se 
instituie pe o perioadă de 10 ani.  

20. Cu referire la pct. 7 din Decizia Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 2/7 
din 15.04.2022, pentru îndeplinirea obligației de SIEG, Î.M.”Servcomdor” are dreptul 
la primirea unei compensații. 

21. Valoarea compensaţiei nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru a acoperi costurile 
nete suportate întru îndeplinirea obligaţiilor de SIEG, inclusiv un profit rezonabil. 

22. Valoarea ajutorului de stat este echivalentul chiriei pe care ar fi achitat-o 
întreprinderea pentru bunurile primite în gestiune, calculată conform Legii bugetului 
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de stat pentru anul corespunzător. Astfel, pentru chiria bunurilor transmise în 
gestiune, pentru perioada a.a. 2022-2032, întreprinderea ar fi trebuit să achite 
estimativ 836, 67 mii lei. 

23. Ajutoarele care pot fi acordate în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în 
momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata medie 
a dobânzilor de bază pe piaţa interbancară aplicabilă la data acordării ajutorului. Rata 
CHIBOR la operațiunile pe un termen mai mare de 12 luni, la data de 23.12.20201 a 
fost 8,20%,  iar la data de 15.04.20222 - 14,21%. 

24. Valoarea estimativă actualizată a ajutorului de stat pentru a.a. 2022-2032 este de    
586, 47 mii lei. 

25. În continuare, se va verifica dacă ajutorul de stat nu supracompensează serviciul 
public de alimentare cu apă prestat de Î.M.”Servcomdor”, conform tabelului 2. 

 

Tabelul 2.  Valoarea ajutorului de stat în comparație cu compensația admisibilă,  
anii  2022-2032, mii lei 

 
 

 
Nr. Indicatori 

anii 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. Venituri din activitatea de 
SIEG (alimentare cu apă) 860,14 911,1 963,1 979,5 1032,7 1059,8 1084,2 1096,1 1103,2 1151,7 1178,1 

2. Costuri aferente activității de 
SIEG (alimentare cu apă) 1076,35 1093,2 1096,4 1098,2 1107,1 1112,6 1113,0 1116,1 1118,8 1122,8 1125,5 

3. Rezultatul din activitatea de  
SIEG (costul net) -216,21 -182,1 -133,3 -118,7 -74,4 -52,8 -28,8 -20,0 -15,6 28,9 52,6 

 4.   Profit rezonabil 107,64 109,3 109,6 109,8 110,7 111,2 111,3 111,6 111,8 112,2 112,5 

 5.   Compensație maxim – 
admisibilă (|r.3|+r.4)  323,85 291,4 242,9 228,5 185,1 164,0 140,1 131,6 127,4 0 0 

 6.   Valoarea ajutorului de stat 
(actualizat) 48.11 266.02 61.08 51.89 38.10 32.71 27.69 18.1 15.68 14.49 12.6 

 7.   Ajutor de stat autorizat 3 105,39  - - - - - - - - - - 

Sursa: Elaborat de examinator / Datele prezentate de Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari 
 

26. În urma analizei informației prezentate se constată că, în perioada a.a. 2022 – 2030, 
sprijinul acordat Î.M.”Servcomdor” nu depășește ceea ce este necesar pentru a 
acoperi costurile nete suportate pentru îndeplinirea obligaţiilor de SIEG, inclusiv un 
profit rezonabil.  

27. Totodată, conform estimărilor, pentru perioada a.a. 2031 – 2032, sprijinul acordat 
Î.M.”Servcomdor” depășește valoarea compensației admisibile. Cu referire la pct. 55 
și 56 din Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare și 
adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013, evaluarea compatibilității cu mediul 
concurențial normal va fi realizată prin analiza comparativă. Evaluarea 
compatibilității ajutorului de stat prin analiza comparativă a efectelor negative asupra 
concurenței și efectelor pozitive ale ajutorului de stat, pornește de la contribuția 

1  Decizia Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 6/8 din 23.12.2020. 
2  Decizia Consiliului local Doroțcaia, raionul Dubăsari nr. 2/7 din 15.04.2022. 
3  Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. ASR-18 din 05.04.2018. 
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acestuia la îndeplinirea unor obiective bine stabilite de interes public. La compararea 
acestor efecte se ține seama de impactul ajutorului asupra bunăstării sociale. 

28. Conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public, încheiat 
între Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari și Î.M.”Servcomdor”, obiectivele 
acordării ajutorului de stat vor fi orientate în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale locuitorilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor, dezvoltarea durabilă 
a serviciilor și protecția mediului înconjurător. 

29. Cu referire la informația prezentată de Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari în 
localitate din totalul 1146 de gospodării au acces la conducta centrală de apă circa 
89% de gospodării. Sistemul de aprovizionare cu apă se caracterizează prin existența 
a 6 km de rețele magistrale de aprovizionare cu apă potabilă și 32 km de rețele 
stradale de aprovizionare cu apă potabilă. Rețeaua de aprovizionare cu apă construită 
în anii 2006-2008 necesită a fi reabilitată în proporție de 18,7%.  Localitatea dispune 
de un sistem de sanitație creat doar pentru instituțiile publice, la care sunt conectate 
circa 1,1% din gospodării. Sistemul de sanitație centralizat (cu lungimea totală de 1,2 
km) este conectat la o stație de epurare biologică construită în anul 2007 cu o 
capacitate insuficientă pentru extinderea sistemului de sanitație. 

30. Astfel, potrivit Planului local de dezvoltare a sistemului de aprovizionare cu apă și 
sanitație a localității Doroțcaia, raionul Dubăsari pentru anii 2017-2025, obiectivele 
specifice de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și sanitație sunt: 

- îmbunătățirea a 18,7% din sistemul de aprovizionare cu apă pentru asigurarea 
populației cu apă potabilă calitativă; 

- asigurarea accesului a circa 92% din gospodarii la sistemul de aprovizionare cu apă 
potabilă; 

- asigurarea accesului a 40% din gospodării la sistemul de sanitaţie, precum și a tuturor 
instituțiilor publice și agenților economici, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
sănătăţii, calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a localității; 

- îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă prin construcția stației de 
epurare a apelor uzate; 

- eficientizarea gestionării sistemului de aprovizionare cu apă și sanitație a localității 
Doroțcaia prin asocierea cu alte localități din regiune pentru crearea unui operator 
comun. 

31. Serviciile de utilitate publică au ca obiectiv asigurarea condițiilor de viață mai bune 
pentru populație și prezintă o importanță socială majoră pentru administrația publică. 
Prezentul ajutor de stat este destinat dezvoltării satului Doroțcaia, raionul Dubăsari și 
anume pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației, asigurarea cu apă 
potabilă, îmbunătățirea calității apelor, ridicarea nivelului social și igienic al 
populației. 

32. Măsura de sprijin acordată Î.M.”Servcomdor” este necesară pentru operarea în 
condiţii normale de continuitate şi siguranţă a serviciului public de alimentare cu apă 
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pe teritoriul satului Doroțcaia, raionul Dubăsari și nu va denatura în mod nejustificat 
concurența. 

33. Ajutorul de stat notificat este compatibil cu mediul concurențial normal. 
34. Urmare a comunicatului privind examinarea notificării plasat pe pagina web oficială 

a Consiliului Concurenței la data de 11.05.2022 nu au parvenit obiecțíi și propuneri. 
 

       Reieșind din constatările expuse, ținând cont de prevederile legislației Republicii 
Moldova, în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și art. 10 
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Plenul 
Consiliului Concurenței                                

 

DECIDE: 
 

1. Măsura de sprijin notificată de către Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari, 
având ca beneficiar Î.M.” Servcomdor”, ce constă în transmiterea în gestiune cu titlu 
gratuit a unor bunuri, constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139 din 
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 

2. A autoriza ajutorul de stat pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, 
acordat Î.M.”Servcomdor”. 

3. Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari va transmite anual Consiliului 
Concurenței informații privind ajutorul de stat care face obiectul prezentei decizii, în 
vederea actualizării Registrului ajutoarelor de stat, conform art. 19 din Legea nr. 139 
din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat 

4. Decizia intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința Primăriei satului 
Doroțcaia, raionul Dubăsari. 

5. Partea dispozitivă a prezentei decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.  

 
 

Alexei GHERȚESCU 
Președinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 


