


O situație similară avem și la consumul de gaze naturale. Consumul mediu a gazelor naturale 
folosite pentru sezonul rece a anului, pentru ultimii trei ani a constituit 4985 m3.Ținînd cont de 
prețul la tariful în vigoare la ziua de azi, suma de achitare va constitui 145861 lei, ce este mai 
mare cu 109901 lei față de anii precedenți 2021-2022.

în scopul prestării serviciilor de calitate și fără întrerupere de apă și de canalizare la populație și 
agenți economici, venim cu rugămintea de a ne corecta cheluielile pentru energia electrică 
conform sumelor indicate mai sus, și includerea în tarif a investițiilor în sumă de 414,9 mii lei 
pentru anul 2022, aprobate prin Hotărîrea consiliului de administrare nr.811 din 01.11.2022.

Modificarea prețurilor la alte capitole de cheltuieli ne vom strădui să le acoperim din propriile 
venituri. Ținem sa menționăm ca din experiența acumulată de vînzare a serviciilor pentru ultimii 
asni, în sumă de 252 mii /m3 apă potabilă și 117-118 mii/m3 ape uzate, cheltuielile pentru anul 
2023 vor constitui 7262,44 mii lei, din care către energiea electrică vor fi redecționați 2824,26 
mii lei, în baza noilor tarife la energia electrică (4,81 l/kwh), sau 39% din cheltuielile totale. în 
rest pe toate articolele de cheltuieli au rămas sumele aprobate de către CA ANRE prin hotărîrea 
emisă.

Din cele expuse mai sus constatăm corecte și necesare tarifele pentru aprovizionarea cu apă 
potabilă ,canalizare și evacuarea apelor uzate avizate și coordonate de către consiliul orășenesc 
Rîșcani. Pentru funcționarea stabilă a întreprinderii și livrarea neîntreruptă a serviciilor 
comunale, Î.M."Gospodăria Comunală Rîșcani" vine cu rugămintea de aviza tariful după cum 
urmează:

pentru populație:

apa potabilă -15 lei/m3, cu 3 lei mai mare decît tariful precedent

ape uzate- -17 lei/m3, cu 5 lei mai mare decît tariful precedent

pentru agenții economici:

apa potabilă - 35 lei/m3, cu 7 lei mai mare decît tariful precedent

ape uzate - 40 lei/m3, cu 10 lei mai mare decît tariful precedent.

Tariful propus va asigura rentabilitatea totală de 3%.
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Sir.ord.

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate pentru anul 2022

Calculat pentru anul 2023 Determinat de ANRE HOT.nr, 735 din 23,09,22

Specificație Abreviere

potabilă

Alimentarea cu apă

total apă

Servicii de 
canalizare

Total apă și 
canalizare

potabilătehnologică

Alimentarea cu apă

tehnologică total apă

Servicii de 
canalizare

Total apă și 
canalizare

rentabilitatea 3%

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13 14=12+13

1.
1

Volumul total de apă necesar (rd.l+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m3 271,85 271,85 118,00 389,85 270,02 270,02 117,87 387,89

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m3 271.85 271,85 271,85 317,00

1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m3 0,00 0,00 0,00

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m3 252.00 252,00 252,00 250,18 250.18 0.00 250,18

1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn mii m3 0,00 0,00

1.5
Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu 
apă VPAn mii m3 19.85 19,85 19,85 19,85 19.85 19,85

1.6 Volumul apelor uzate deversate in rețelele publice de canalizare VAUn mii m3 „ 0,00 118,00 118,00 117.87 117,87

11. Cheltuieli
CSAPn, 
CSATn, 
CSCn

mii lei

4261,70 4 261,70 3 034,24 7 295,94 3 020,97 3 020,97 2 505,88 5 526,85

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 138,73 138,73 108.53 247,26 138,73 138,73 108,53 247,26

2.2 Cheltuieli cu personalul CPn mii lei 1675,74 1 675.74 1 916,20 3 591.94 1 675.74 1 675.74 1 916,20 3 591.93

2 3
Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu 
apă și canalizare CÎEn mii lei 97,84 97.84 20.89 118,73 97.84 97,84 20.89 118.73

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 46,31 46.31 31.40 77,71 46.31 46.31 31,40 77,70

2.5 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale CAIn mii lei 21,43 21,43 7,26 28,69 21,43 21.43 7.26 28.70

2.6 Cheltuieli de procurare a apei CAPn mii lei 0,00 ...........................
2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 2034.02 2 034,02 790,24 2 824,26 880,35 0,00 880,35 345.29 1 225.64

2.8 Redevența RDVn mii lei _______ ...
2.9 Cheltuieli privind achiziționarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei 30,00 30.00 0.00 30,00

2.10 Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți CTRn mii lei

2.11 Alte cheltuieli ale operatorului : ACn mii lei 217,63 217,63 79,80 297,43 160,57 160.57 76.32 236,89

- taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 17,24 17,24 0,00 17,24 17,24 17,24 17,24

-TVA TVA mii lei 150,16 150,16 58,59 208,75 113,38 113,38 44.80 157.78

- alte taxe, impozite și plăți justificate, Tat Tan mii lei 37,23 37,23 21,21 58,44 16,21 16.21 21,21 37,43

- fondul de rulment. FR (a/365 x Cheltuielile eligibile x Rd. a = 10 zile) FR mii lei 13,00 13,00 13,00 7,09 7,09 5,91 13,00

217,87ш.

IV. Devierile tarifare

V. Venitul reglementat

Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa

Tarif pentru serviciu public de canalizare și epurare a 
apelor uzate

126,95

3 111,60

lei/m3 12,44

TSCn lei/m3

12

VSAPn, 
VSATn, 

VSCn

DVTn-1, 
DVPn-1, 
DVCn-l

TSAPn/ 
TSATn

4388,65

16.14

7 513,69

VI.

VII.




