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Descrierea procedurii de înregistrare ACA 

 

Pașii Cine Detalii 

Grupa de 
inițiativă 

Minimum 20 de 
persoane 
fondatorii ACA 

Se întocmește lista fondatorilor, un tabel care indică 
datele fondatorilor și semnătura acestora. 

N.o Nume, Prenume Data 
nașterii 

N. buletin 
de 
identitate 

Semnătura 

     

Se anexează copia buletinului de identitate al 
fondatorilor. 

Proces Verbal 
al adunării 
fondatorilor 

Grupul de 
inițiativă 
(fondatorii) 

Procesul Verbal trebuie semnat de Președintele 
ședinței și Secretarul ședinței. 

Pregătirea de 
adunarea 
generală  

Grupul de 
inițiativă 
(fondatorii) 

Se stabilește data și ora petrecerii adunării se anunță 
locuitorii, satului,comunei. 
Se stabilește ordinea de zi a adunării. 

Adunarea 
generală a 
locuitorilor 

Grupul de 
inițiativă 
(fondatorii) 

Adunare Generală de Constituire a Asociației 
Consumatorilor de Apă. 
Se întocmește un Proces Verbal al adunării care la 
terminarea ei este semnat de Președintele și secretarul 
adunării. 
Ordinea de zi a adunării: 
1. Aprobarea Statutului Asociației Consumatorilor de 
Apă. ( denumirea ACA). 
2. Alegerea Președintelui ACA 
3. Alegerea Consiliului ACA 
4. Alegerea Comisiei de Cenzori ai ACA 
5. Desemnarea persoanei responsabile  pentru 
înregistrarea ACA. 

Înregistrarea 
ACA 

Persoana 
responsabilă  
(Președintele 
ACA) 

La Banca de Economii se achită o taxă de 90 lei (taxa de 
ănregistrare) 

Înregistrarea 
ACA 

Persoana 
responsabilă  
(Președintele ACA 

Chișinău, Centrul de Terminologie str. Ștefan cel Mare 
82, etaj 7, biroul 701. Se eliberează un certificat care 
confirmă că nu mai sunt ACA cu așa denumire, se 
achită o taxă de 40 lei. 

Înregistrarea 
ACA (la 
Primărie) 

Grupul de 
inițiativă 
(fondatorii) 

Cerere către Primar de la fondatori cu semnătura 
tuturor fondatorilor . 

 Primarul Emite dispoziție de înregistrare a Asociației 
Consumatorilor de Apă. Se eliberează un certificat 
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special fără ca să se indice codul INDO (codul 
identificativ) 

Ministerul 
Justiției. 

Persoana 
responsabilă  
(Președintele 
ACA) 

Tot setul de documente se depune la Ministerul 
Justiției pentru înregistrarea ACA, timp de 30 de zile. 

Procurarea 
ștampilei 

Persoana 
responsabilă  
(Președintele 
ACA) 

Se comandă ștampila la Chișinău la Palata de lecențiere 
Chișinău  str. Șt. cel Mare 64 

Crearea 
contului 
bancar 

Persoana 
responsabilă  
(Președintele 
ACA) 

Se deschide cont bancar la o bancă sau filiala acestea 
comodă pentru ACA. 

 


