


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

Alimentarea cu 

apă

potabilă

1 2 3 4 5 6 7=5+6

I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³ 620,30         -      620,30    

1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ 785,00 785,00    

2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m³ - -      

3 Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv VAPn mii m³ 552,60          552,60    

3.1

Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe 

cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor VAPan mii m³ 510,10          510,10    

3.2

Volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă 

ale blocurilor locative -      

4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn mii m³ -      

5 Consumul tehnologic şi pierderile de apă VPAn mii m³ 67,70            67,70    

6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 340,00 340,00    

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei

10.436,44    6.429,40         16.865,84    

2.1 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale CAIn mii lei 531,6 881,2 1.412,8 

2.2 Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane CAPn mii lei - x -      

2.3 Cheltuieli materiale CMn mii lei 498,7 288,7 787,4 

2.4 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 2.241,9 284,1 2.526,0 

2.5 Cheltuieli cu personalul CPn mii lei 6.094,5 4.428,0 10.522,5 

2.6

Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu 

apă şi canalizare CÎEn mii lei 183,2 20,0 203,2 

2.7 Cheltuieli administrative CAn mii lei 143,3 78,6 221,9 

2.8 Alte cheltuieli ale operatorului Can mii lei 695,2 448,8 1.144,0

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 77,1 0,0 77,1

        - TVA atribuit la cheltuieli TVA mii lei 440,0 320,0 760,0

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate, Tat Tan mii lei 61,3 48,6 109,9

        - impozit pe venit Tan mii lei 93,5 68,0 161,5

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile) FR mii lei 23,3 12,2 35,5

2.9 Amortizarea contoarelor CACap mii lei 48,00            -      48,00    

III. Rentabilitatea operatorului Rn mii lei 313,09          192,88 505,98    

3.1 Rata reglementată de rentabilitate Rrn % 3,00 3,00 3,00    

IV. Venitul reglementat 
VSAPn, 

VSATn, 

VSCn mii lei            10.749,53    6.622,28    17.371,82    

18

Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila 

la punctele de ieşire din reţelele publice
TSAPn lei/m³ 19,45     х 19,45    

20

Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila 

la punctele de ieşire din reţelele interne ale blocurilor TSAPan lei/m³  x  х 

21

Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa 

tehnologica TSATn lei/m³  x  x  x 

22

Tarif pentru serviciu public de canalizare şi epurare a 

apelor uzate TSCn lei/m³  x 19,48    19,48    

23

Tarif total pentru serviciu public de alimtare cu apă, 

canalizare şi epurare a apelor uzate TSCn lei/m³ 19,45    19,48    38,93    

Director SA  "Apâ-Termo"  Gheorghi Marangoz

Contabil-șef Ecaterina Curudimova

Economist principal Maria Cîvîrjîc

FIŞA DE FUNDAMENTARE 

Nr.ord. Specificaţie Abreviere U.m.

Calculat pentru anul prognozat 2022

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare
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