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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr. ___ 

din ____ martie 2022 

mun. Chișinău 

 

 

privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 

În temeiul art. 35 alin. (10) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014), și în baza punctului 49 

subpunct 5) 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 

administraţie al Agenţiei Naţionale 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. 

„Servicii Comunal-Locative Rezina” și a Notei de argumentare elaborată de Departamentul 

aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizat de 

Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”: 

- pentru consumatorii casnici în mărime de 12,80 lei/m3; 

- pentru consumatorii noncasnici în mărime de 46,64 lei/m3. 

2. Se aprobă tariful unic pentru serviciul public de canalizare prestat de Î.M. „Servicii Comunal-

Locative Rezina” în mărime de 9,99 lei/m3; 

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă. 
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Notă de argumentare 

privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public                        

de alimentare cu apă și de canalizare de către                                                                   

Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 

 

Prin prezenta Vă informăm, că Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică în temeiul art. 7 alin. (2) lit. j) al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prin Hotărârea nr. 352 din 13 august 

2021 a avizat cuantumul tarifelor medii pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare 

cu apă și de canalizare de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”. 

În conformitate cu art. 35 alin. (8) al Legii 303/2013, consiliul local în termen de până la 60 

zile calendaristice de la data primirii de la Agenție a avizului privind cuantumul tarifului, va aproba 

tarifele avizate de Agenție și le va publica în sursele mass-media locale. 

De menționat, că Consiliul orășenesc Rezina prin Decizia nr.10/10 din 9 decembrie 2021 a 

aprobat tarifele pentru furnizarea/ prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”. În cazul aplicării tarifelor prin decizia menționată, 

operatorul urma să genereze un venit mai mic decât venitul reglementat calculat de ANRE aplicat la 

determinarea tarifelor, astfel încât cheltuielile aferente prestării serviciilor respective nu vor fi 

recuperate, în rezultat generând pierderi pentru operator și care va periclita activitatea lui în asigurarea 

unui serviciu fiabil, continuu și calitativ.  

Totodată menționăm că decizia Consiliului orășenesc a fost aprobată contrar prevederilor 

art.35 alin. (9) din Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, 

care prevede că în cazul în care consiliul local va aproba  tarife la un nivel mai redus decât cele 

prevăzute în avizul prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare 

a tarifelor sursa şi suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru 

acoperirea veniturilor ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse. 

La solicitarea ANRE privind întreprinderea măsurilor de rigoare întru aducerea Deciziei 

Consiliului orășenesc Rezina nr.10/10 din 09 decembrie 2021 în corespundere cu exigențele Legii 

nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru asigurarea 

dezvoltării durabile a Î.M. „Servicii Comunal Locative Rezina” în conformitate cu principiile de 

organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Consiliul 

orășenesc Rezina prin Decizia nr.1/17 din 18 februarie 2022 a abrogat pct.1 din Decizia nr.10/10 cu 

privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

de către Î.M. „SCL Rezina”, fără a aproba alte tarife care să corespundă Hotărârii ANRE nr. 352 din 

13 august 2021. 

La data de 24 februarie 2022, în conformitate cu art. 35 alin. (10) al Legii 303/2013, Î.M. 

„Servicii Comunal Locative Rezina” a înaintat către Agenție solicitarea nr. 62 privind aprobarea 

tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 352 din 13 august 2021 privind 

avizarea cuantumului tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”. 

 

În circumstanțele în care, la moment nu există tarife aprobate de către Consiliului orășenesc 

Rezina, se propune Consiliului de administrație al Agenției în temeiul art. 7 alin. (2) lit. m) și art. 35 
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alin. (10) ale Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare aprobarea următoarelor tarife în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al 

Agenției nr. 352 din 13 august 2021: 

 Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizat de Î.M. „Servicii Comunal-

Locative Rezina”: 

- pentru consumatorii casnici în mărime de 12,80 lei/m3 , în aceeași mărime față de tariful în 

vigoare; 

- pentru consumatorii noncasnici în mărime de 46,64 lei/m3, cu 5,16 lei/m3 mai mic față de 

tariful în vigoare; 

Pentru serviciul public de canalizare prestat de Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”: 

- tariful unic în mărime de 9,99 lei/m3, cu 5,29 lei/m3 mai mare față de tariful în vigoare pentru 

consumatorii casnici, și cu 3,39 lei/m3 mai mare față de tariful în vigoare pentru consumatorii 

noncasnici. 
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