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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
HOTĂRÂRE nr.____/____ 

din _________________ 
mun. Chișinău  

privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Pro Mediu–Cocieri” 
În temeiul art. 7 alin. 2 lit. (j) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014, cu modificările 
ulterioare), în conformitate cu punctele 29, 33, 36, 39, 42 din Metodologia de determinare, aprobare 
și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor 
uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru 
Reglementare în Energetică nr. 741 din 18 decembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 33-38 din 
13.02.2015) și în scopul creării condițiilor optimale pentru funcționarea eficientă a Î.M. „Pro Mediu–
Cocieri”, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se avizează, pentru anul de bază 2019, valorile cheltuielilor aferente serviciului public de
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat de către Î.M. „Pro Mediu–Cocieri”, 
după cum urmează: 

Denumirea cheltuielilor de 
bază 

Simbol 
Activitatea 

Solicitat de 
operator, 

mii lei 

Avizat de 
ANRE, 
mii lei 

Argumentarea 

1. Cheltuieli materiale CM0 
Serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă 

72,55 35,60 

C
on

fo
rm
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at
iv
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Serviciul public de canalizare 3,20 2,86 

2. Cheltuieli cu personalul CP0

Serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă 

761,19 345,32 

Serviciul public de canalizare 368,13 38,57 

3. Cheltuieli de întreținere și
exploatare a sistemului
public de alimentare cu
apă și de canalizare 

CÎE0

Serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă 

87,70 30,81 

Serviciul public de canalizare 1,02 0,7 

4. Cheltuieli de distribuire CD0 
Serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă 

2,79 1,04 

Serviciul public de canalizare 0,31 0,12 

5. Cheltuieli administrative CA0

Serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă 

31,21 19,96 

Serviciul public de canalizare 2,06 1,85 

TOTAL 

Serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă 

955,44 432,73 

Serviciul public de canalizare 374,72 44,10 

PROIECT



  

2. În conformitate cu art. 35 alin. (8) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, în termen de până la 60 zile 
calendaristice de la data primirii de la Agenție a avizului privind cuantumul tarifului, va aproba 
cheltuielile de bază avizate de Agenție și le va publica în sursele mass-media locale. 
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 zile la autoritatea emitentă. 
4. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului comunal Cocieri și titularului de licență. 
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