
Notă de argumentare 

privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul de bază 2021 necesare pentru 

desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 

apă, de canalizare și epurare a apelor uzate  și aprobarea tarifelor auxiliare prestate 

consumatorilor de către  

Î.M. ”Apă Canal” Vulcănești 

 

Prin prezenta Vă informăm, că în temeiul art. 7 alin. (2) lit. j) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare, de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică prin Hotărârea nr. 18 din 21 ianuarie 2022 a fost emis Avizul privind 

cuantumurile cheltuielilor de bază pentru Î.M. ”Apă Canal” Vulcănești. 

Totodată, În temeiul art. 35 alin. (15) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare 

cu apă și de canalizare și în baza punctului 26 subpunctul 1) din Metodologia privind aprobarea și aplicarea 

tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare 

cu apă și de canalizare aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică nr. 270/2015 din 16.12.2015 a fost emisă Hotărârea nr.195 din 12.04.2022 cu 

privire la emiterea Avizului privind cuantumurile tarifelor pentru serviciiile auxiliare prestate 

consumatorilor de către Î.M. ”Apă Canal” Vulcănești. 

Prin scrisorile nr. 05-01/319 din 25 ianuarie 2022 și nr.05-01/1343 din 15.04.2022  ANRE a 

expediat în adresa Consiliului orășenesc Vulcănești Hotărârea nr. 18 din 21 ianuarie 2022 privind 

cuantumurile cheltuielilor de bază și Hotărârea nr.195 din 12.04.2022 cu privire la emiterea Avizului 

privind  cuantumurile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ”Apă Canal” 

Vulcănești necesare de a fi aprobate, menționând că în conformitate cu art. 35 alin. (8) din Legea 

nr. 303/2013, Consiliul local, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenție 

a avizului privind cuantumul cheltuielilor de bază, urma să aprobe cheltuielile de bază avizate de Agenție. 

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

administrație al Agenției nr. 18 din 21 ianuarie 2022 privind emiterea Avizul privind cuantumurile 

cheltuielilor de bază pentru Î.M. ”Apă Canal” Vulcănești  la data de 28 ianuarie curent, respectiv Hotărârea 

nr.195 din 12.04.2022 cu privire la emiterea Avizului privind  cuantumurile tarifelor pentru serviciile 

auxiliare prestate consumatorilor la data de 15 aprilie 2022. 

La expirarea termenului de 60 zile calendaristice prevăzut de art. 35 alin. (8) din Legea 303/2013 

și până la data de azi, Consiliul orășenesc Vulcănești nu a adoptat o Decizie cu privire la aprobarea Hotărârii 

Consiliului de administrație al Agenției nr. 18 din 21 ianuarie 2022 și Hotărârii nr.195 din 12.04.2022 (fapt 

confirmat de către titularul de licență prin scrisoarea nr.316 din 16.06.2022 și scrisoarea Primăriei or. 

Vulcănești nr.16 din 16.06.2022). 

Dat fiind cele expuse, în conformitate cu Legea nr. 303/13.12.2013 și Metodologia de determinare, 

aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor 

uzate nr.489/2019 și având în vedere, că aprobarea tarifelor este condiționată de aprobarea prealabilă a 

cheltuielilor de bază, ținând cont că Consiliului municipal Vulcănești nu a aprobat cheltuielile de bază în 

termenul prevăzut de Lege, în temeiul art. 7 alin. (2) lit. m) și art. 35 alin. (10) ale Legii nr. 303/2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, se propune aprobarea cheltuielilor de bază 

pentru  Î.M. ”Apă Canal” Vulcănești în cuantumurile, care au fost avizate prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al ANRE nr. nr. 18 din 21 ianuarie 2021. 

Concomitent solicităm aprobarea  tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de 

către Î.M. ”Apă Canal” Vulcănești în cuantumurile prevăzute de Hotărârea nr.195 din 12.04.2022. 

 


