
    REPUBLICA MOLDOVA 

   MUNICIPIUL CHIȘINĂU 
 

   COMUNA TRUȘENI 
 

                          CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI 

                  
                             

 

       D E C I Z I E proiect 
 

           nr. 0/0                                                                         din    00.00.2022 

 

Cu privire la aprobarea tarifului pentru 

Serviciul public de alimentare cu apa 

 

Examinând nota informativa a administratorului IM TD-Servitium,    conform 

Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa 

si canalizare din c.Truseni, aprobat prin Decizia Consiliului nr.4/22  din 10.06.2020, 

punctul 38 subpunctul 12 lit.q) din Statutul ÎM TD-Servitium aprobat prin decizia 

Consiliului Local Truseni nr.1/12 din 12.03.2021,  art.8(1) lit.c), lit.h), lit.k) din Legea 

nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

art.14(2), lit.b)-c), lit.q) din Legea nr.436/2006 din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală , Consiliul comunal Truseni, DECIDE:  

   

1. Se aprobă   tariful  pentru apa livrată de către ÎM TD-Servitium către: 

- consumatorii casnici la prețul de 12 lei/m3, pentru gospodăriile care au 

instalate contor. 

- consumatorii casnici la prețul de 35 lei de persoană lunar, pentru gospodăriile 

care nu au instalate contor. 

-  pentru persoane fizice social-vulnerabile la prețul de 10 lei/m3. 

- Agenții economici si Institutiile Publice Bugetare la prețul de 15 lei/m3. 

           

    2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina administratorului ÎM TD-

Servitium. 

 

3.  Controlul executării prezentei deciziei se pune în sarcina Comisiei juridice, 

control petiții, reglementări și menținerea ordinii publice. 

 

 

 

Presedintele de sedinta 

 

Contrasemneaza 

Secretar al Consiliului                                         Burduja Margareta 

 

 

 

04499433 



Catre Consiliul Comunal Truseni 

de la Administratorul interimar  

IM TD Servitium Grozav Svetlana 

NOTA INFORMATIVA  

In legatura cu majorarea tarifului pentru energiea electrica din 1 aprilie 2022 sau 

efectuat  calcule conform Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a 

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

apelor uzate, aprobata prin Hotărârea Consiliului  de administrație al ANRE nr. 

489/2019 din  20 decembrie 2019 si a Legii 303 din13.12.2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare, care are drept scop  ajustarea tarifului 

de alimentare cu apa pentru c.Truseni.    

Calculele sint prezentate in Anexa 1 si sint bazate pe informatia din anul 2021.  

S-a stabilit: Pentru a pompa 1m3 de apa e necesar in mediu de 1.7 kw/ora. 

Pretul actual de 1.812 lei pentru 1kw/ora, ne da 3.08 lei pentru 1m3 de apa, cee ce 

alcatueste  38.5% din pretul de 8 lei pentru 1m3 de apa . 

In asa context,  tinind     cont de majorarea pretului  la  energia  electrica din 1 

aprilie 2022, aprobata de ANRE si publicata in Monitorul Oficial Nr 80-87 din 

25.03.2022,  Hotatirea  Nr 320 , pagina 171, cu 31.4%, pretul nou pentru energia 

electrica va alcatui 2.38 lei.  

Aplicaind acelas calcul(1.7kw*2.38lei) la pretul nou obtinem 4.05 lei pentru 1m3 de 

apa pompata.  

Oricare intreprindere are nevoie de resurse financiare pentru a se dezvolta.    

IM “TD Servitium” de fiecare data apeleaza la Consiliul Local Truseni pentru 

subventionare cu surse financiare, deoarece  domeniul investiitiilor alcatueste  doar 

3.3% din pretul de 8 lei, ceea ce se egaleaza cu 0.26 lei. In rezultat pentru a procura 

aceeas pompa ar trebui sa acumulam resurse timp de 2.5 ani nemaivorbind de investitii 

in traseul magistral, unde lipsesc capace la fintinile de conectare, sint robinete esite din 

functiune (20buc), curatarea turnurilor de apa macar odata pe an, restabilirea pe planse 

a traseelor apeductului, instrumente pentru executarea lucrailor, ect.. 

Folosind datele din Anexa si formula din Sectiunea 3, punctul 17,18 din 

Metodologia sus mentionata, pentru determinarea tarifului, veniturile trebue sa se 

egaleze cu cheltuielele plus rentabilitatea operatorului. Din anexa 1, venitul anual 

reglementat de la furnizarea apei, necesar de a fi obtinut pentru acoperirea costurilor 

necesare desfasurarii activitatii de furnizare consumatorilor a serviciului public de 

alimentare cu apa alcatueste 2049552 lei (19470744 lei – venituri;  102477 lei - 

rentabilitatea) pentru 170799 m3 de apa livrata   

Tariful= (19470744+102477) / 170799 m3 apa=12 lei/m3 

Ne adresam Consiliului Local Truseni cu solicitarea de a majora pretul  pentru un m3 

de apa incepind cu 1 aprilie 2022 dupa cum urmeaza: 

-de la 8 lei/m3 la 12 lei/m3 pentru personae fizice care au contor , 

-de la 25 lei la 35 lei  pentru o persoana pe luna in cazul lipsei contorului     ,         

-de la 8 lei/m3 la 10 lei/m3 pentru familiile vulnerabile , 

-de la 8 lei/m3 la 15 lei/m3 pentru Agenti economici si Institutiile publice 

bugetare. 

 

Administrator interimar 

Grozav Svetlana  



 

Anexa  

 

 

          CHELTUIELI PENTRU UN M3 DE APA LIVRAT 

 

 

Nr.or

. 
Denumirea 

Sum

a 

% 12 

lei 

Suma 

lunara 

repartizata 

pentru 

pret de 12 

lei 

Suma 

lunara 

repartizata 

pentru 

pret de 8 

lei 

Difirenta

8-12 

1 Energia electrica 4,05 33,75 57643,65 43838,41 13805,24 

2 

Cheltuieli de personal la 

intretinerea si explotarea 

retelilor 3,20 26,67 45545,60 42358,15 3187,45 

3 Materiale si OMVSD 0,50 4,17 7116,50 3415,98 3700,52 

4 

Cheltuieli administrative 

si operationale(taxe, 

bancare, intretinerea 

administratiei) 1,55 12,92 22061,15 20495,88 1565,27 

5 Investitii: din care 2,10 17,50 29889,30 3757,58 26131,72 

  Uzura mijloacelor  fixe         16000,00 

  

Utilaj tehnologic 

(instrumente, noduri 

apometrice p-ru 

consumatori)          7332,00 

  

Intretinerea mijloacelor 

fixe(retele)         2800,00 

6 
Rentabilitatea 

0,60 5,00 8539,80 0,00 8539,80 

  TOTAL lunar 

12,0

0 

100,0

0 170796,00 113866,00 56930,00 

  TOTAL anual     

2049552,0

0 

1366392,0

0 683160,00 

 

 

 

Administrator interimar                           Grozav Svetlana  
 

 

 


