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CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 
HOTĂRÂRE nr. ____ 
din ___ noiembrie 2022 

mun. Chișinău 
 

privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere,  
distribuție și furnizare a energiei termice  

de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei 
În temeiul art. 16 alin (61) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, a prevederilor 

Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru 
producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei 
termice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 396/2019 (Monitorul 
Oficial nr. 360-366/2028 din 06.12.2019), pct. 13 lit. e) al Regulamentului de organizare și 
funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 334/2018 (Monitorul Oficial 13-21/81 din 18.01.2019), în baza cererii Î.M. 
„Servicii Comunal-Locative" Orhei nr. 2/0-415 din 01.07.2022 și a Notei de argumentare a 
Departamentului gaze naturale și energie termică, în scopul stabilirii cheltuielilor strict necesare 
activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice, Consiliul de administrație al 
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

 
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă valorile cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei termice ale 
Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei, pentru anul de bază 2022, după cum urmează: 

1.1. Cheltuieli materiale (CMp) – 145 688 lei; 
1.2. Cheltuieli aferente retribuirii muncii (CRMp) – 1 936 273 lei; 
1.3. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (SCTp) – 23 720 lei.  

2. Se aprobă valorile cheltuielilor de bază aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  
termice prestate de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei, pentru anul de bază 2022, 
după cum urmează: 

2.1. Cheltuieli aferente retribuirii muncii (CRMd) – 185 380 lei; 
2.2. Cheltuieli administrative (CA) – 26 055 lei. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la   
data publicării în Monitorul Oficial. 
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