
Notă de argumentare 

privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public                        

de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către                                                                   

Î.M. „Regia Apă Șoldănești” 

 

Prin prezenta Vă informăm, că Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică în temeiul art. 7 alin. (2) lit. j) al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prin Hotărârea nr. 373 din 24 iunie 2022 

a avizat cuantumul tarifelor medii pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă 

și de canalizare de către Î.M. „Regia Apă Șoldănești”. 

În conformitate cu art. 35 alin. (8) al Legii 303/2013, consiliul local în termen de până la 60 

zile calendaristice de la data primirii de la Agenție a avizului privind cuantumul tarifului, va aproba 

tarifele avizate de Agenție și le va publica în sursele mass-media locale. 

De menționat, că Consiliul orășenesc Șoldănești a recepționat Hotărârea Consiliului de 

administrație al Agenției nr. 373 din 24 iunie 2022 cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul 

tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către                                                                  

Î.M. „Regia Apa Șoldănești” la data de 01 iulie 2022. 

La expirarea termenului de 60 zile calendaristice (1 septembrie 2022) prevăzut de art. 35 alin. 

(8) din Legea 303/2013 și până la data de azi, Consiliul orășenesc Șoldănești nu a adoptat o Decizie 

cu privire la Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 373 din 24 iunie 2022, drept 

confirmare fiind nota informativă Î.M. „Regia Apă Șoldănești” nr.40 din 16.09.2022. 

La data de 16.09.2022, în conformitate cu art. 35 alin. (10) al Legii 303/2013, Î.M. „Regia 

Apă Șoldănești” a înaintat către ANRE solicitarea nr.40 privind aprobarea tarifelor pentru 

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu 

Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 373 din 24 iunie 2022. 

În circumstanțele în care Consiliul orășenesc Șoldănești nu a aprobat tarifele, se propune 

Consiliului de administrație al ANRE în temeiul art. 7 alin. (2) lit. m) și art. 35 alin. (10) ale Legii nr. 

303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare aprobarea 

tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor 

uzate de către Î.M. „Regia Apă Șoldănești” avizate prin Hotărârea Consiliului de administrație al 

Agenției nr. 373 din 24 iunie 2022: 

Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă în mărime de 20,98 lei/m3 cu 3,38 lei/m3 

mai mare față de tariful în vigoare. 

Pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate în mărime de 9,50 lei/m3 cu 

1,39 lei/m3 mai mare față de tariful în vigoare pentru consumatorii casnici, și cu 1,17 lei/m3 mai mare 

față de tariful în vigoare pentru consumatorii noncasnici. 
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