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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr.______ 

din ___ aprilie 2022 

mun. Chișinău 

 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de administrație  

al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 17 din 21 ianuarie 2022  

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumurile cheltuielilor de bază pentru  

Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 

În conformitate cu pct.4 subpct. 2), pct.32 și pct.49 subpct. 1) 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. 489/2019 din 20 decembrie 2019 (Monitorul oficial nr. 55-61/198 din 

21.02.2020), în rezultatul examinării solicitării Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale 

și de Locuințe” din or. Fălești nr.139 din 22.03.2022, și a Notei de argumentare elaborată de 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare, Consiliul de administrație al Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se modifică punctul 1 din Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică nr. 17 din 21 ianuarie 2022 cu privire la emiterea Avizului privind 

cuantumurile cheltuielilor de bază pentru anul 2021, aferente serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale 

și de Locuințe” din or. Fălești, după cum urmează: 

 

„Subpunctul 3 din tabel – „Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de 

alimentare cu apă și de canalizare (CÎE0) aferente serviciului public de alimentare cu apă 

potabilă, suma de „79,3 mii lei” se substituie cu suma de „155,7 mii lei”; 

Subpunctul „Total” din tabel - aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă, suma de 

„4 217,9 mii lei” se substituie cu suma de „4 294,3 mii lei””.      

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la 

notificarea acesteia. 

 

3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului orășenesc Fălești și titularului de licență. 
 

Veaceslav UNTILA 

Director general 
  

Octavian CALMÎC 

Director 
 

Eugen CARPOV 

Director 
 

Violina ȘPAC 

Director 
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Notă de argumentare 

privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație  

al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 17 din 21 ianuarie 2022  

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumurile cheltuielilor de bază pentru  

Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 
 

La data de 22 martie 2022, Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din 

or. Fălești prin scrisoarea nr.139 (nr. de intrare 3728 din 22.03.2022) a solicitat modificarea Hotărârii 

Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.17 din 21 ianuarie 

2022 cu privire la emiterea Avizului privind cuantumurile cheltuielilor de bază pentru anul 2021, aferente 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. „Direcția de Producție 

a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești și anume includerea în componența cheltuielilor 

de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare – cheltuielile pentru 

verificarea metrologică și reparația contoarelor la consumatorii casnici în sumă de 76,4 mii lei. 

Urmare a examinării solicitării, în scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare privind suportarea de către operator a 

cheltuielilor pentru verificarea metrologică și  reparație a contoarelor consumatorilor casnici, și în scopul 

asigurării principiului de suportare de consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare 

operatorului pentru desfășurarea activității reglementare, expuse în  punctul 4 subpunctul 2 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. 489/2019 din 20 decembrie 2019, Departamentul 

aprovizionare cu apă și canalizare propune acceptarea cheltuielilor solicitate de operator, cu modificarea 

Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 17 din 

21 ianuarie 2022 prin suplinirea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare 

cu apă și de canalizare cu 76,4 mii lei, determinate luând în considerare numărul de contoare instalate la 

consumatorii casnici și cerința de a verifica metrologic contoarele de apă odată la 5 ani conform Listei 

oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului Nr. 1042 din 13.09.2016. 
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