
ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului deciziei ”Cu 
privire la aprobarea tarifului pentru Serviciul public de alimentare cu apa”

din 26.09.2018 „Cu privire la consultările publice” şi dispoziţiei nr.62-d din
08.06.2022 ” Cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei ” Cu privire 
Ia aprobarea tarifului pentru Serviciul public de alimentare cu apa” şi 
desfăşurării consultărilor publice”, iniţiază, începînd cu data de 10.06.2022 
consultarea publică a proiectului de decizie ” Cu privire la aprobarea tarifului 
pentru Serviciul public de alimentare cu apa”.

Scopul proiectului este asigurarea transparenţei prin intermediul consultărilor 
publice şi dezbaterilor publice în procesul de aprobare a tarifului pentru apa livrată 
de către ÎM TD-Servitium către:

- consumatorii casnici.
- pentru persoane fizice social-vulnerabile.
- Agenţii economici si Instituţiile Publice Bugetare.

Necesitatea elaborării proiectului de decizie este pentru a asigura 
continuitate în prestarea, dezvoltarea şi modernizarea serviciului public de 
alimentare cu apă în rezultatul aprobării unui preţ rezonabil şi argumentat ce va 
asigura funcţionarea şi evitarea falimentării IM TD-Servitium.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
Aprobarea tariful pentru apa livrată de către ÎM TD-Servitium către:

- consumatorii casnici la preţul de 12 lei/m3, pentru gospodăriile care au 
instalate contor.

- consumatorii casnici la preţul de 35 lei de persoană lunar, pentru 
gospodăriile care nu au instalate contor.

- persoanele fizice social-vulnerabile la preţul de 10 lei/m3.
- Agenţii economici si Instituţiile Publice Bugetare la preţul de 15 lei/m3.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: ÎM TD-Servitium, Administraţia
Publică Locală Truşeni, comunitatea Truşeni.

Recomandările asupra proiectului de decizie pot fi expediate pînă pe data de 
29.06.2022, ora 17.00 cu semnătură electronică pe adresa: 
primariatruseni@mail.ru sau pe adresa poştală MD-2039, mun.Chişinău, 
sat.Truşeni, str.27 August, nr.30.

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 30.06.2022 ora 15.00 în sala de 
şedinţe a primăriei Truşeni.

Proiectul deciziei şi nota informativa sunt disponibile pe pagina primăriei 
comunei Tru ' ' ‘ ~~ book, pagina web oficială
www.truseni.r !ă ” şi la sediul primăriei

Administraţia Publică Locală a comunei Truşeni în temeiul deciziei nr.5/1

comunei Truşt
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