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proiect 

       D E C I Z I E   
din 00.11.2022  

Cu privire la aprobarea tarifului pentru 

Serviciul public de alimentare cu apa 

 

Examinând Nota Informativa a IM TD Servitium ,    Legea 303 din13.12.2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare -art.8 (1), lit. c) , h) ,  

k), Legea 436/2006 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală - art.14(2), 

lit. b),c) și q) , Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de 

alimentare cu apa si canalizare din c.Truseni aprobat prin Decizia consiliului nr 4/22  

din 10.06.20 si Statutul Intreprinderii aprobat prin decizia Consiliului Local Truseni 

Nr 1/12 din 12.03.21-  punctul 38 subpunctul 12 lit. q),  Consiliul Local Truseni  

DECIDE:  

1. Se aprobă   tariful  de  16 lei/m3 gospodariile persoanelor fizice care au 

contor si sint conectate la reteau Apa-Canal Chisinau 

          2. Se aprobă   tariful  de  15 lei/m3 gospodariile persoanelor fizice care au 

contor si sint conectate la reteau locala de apa 

3. Se aprobă   tariful de 39 lei pe luna pentru o persoana in cazul lipsei 

contorului. 

4. Se aprobă tariful de  19 lei/m3 pentru Agenti economici si Institutii Publice 

Bugetare conectate la reteau locala de apa 

5. Se aprobă tariful de 23 lei/m3   pentru Agenti economici si Institutii Publice 

Bugetare conectate la reteau Apa-Canal Chisinau 

          6. Se aprobă  tariful de 12 lei/m3  pentru persoane fizice vulnerabile din satul 

Trușeni. 

          7. De a majora tarifele incepind cu 1 _______________ 2022. 

          8.Controlul executării se pune în sarcina autorității executive 

 

 

Presedintele de sedinta 

 

Contrasemneaza 

Secretar al Consiliului                                         Burduja Margareta 

 

 

 

 

04499433 



In legatura cu majorarea tarifului la energiea electrica din 04.11.2022 se 
ajusteaza tarifului pentru apa consumata din fintinele arteziene conform 

metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 
serviciul public 

 de alimentare cu apă 

 

 

Denumirea Suma 

Cheltuieli de baza CB 4,70 

cheltuielile materiale aferente serviciului public de alimentare cu apă 0,60 

cheltuielile de personal al operatorului aferente serviciului public de alimentare cu apă 3,10 

cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă 0,60 

cheltuielile de distribuire și administrative ale operatorului aferente serviciului public de 

alimentare cu apă 0,40 

Cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale 

(CAI) 1,47 

Cheltuieli pentru energia electrică (CEE) (pret cu TVA 5,72) 8,58 

Alte cheltuieli operaționale (AC). 0,40 

Total cheltuieli 15,15 

M3 consumati   

Rentabilitatea 3% 0,45 

Tarif 15,60 

 

In legatura cu majorarea tarifului la energiea electrica din 

04.11.2022 se ajusteaza tarifului pentru apa consumata din 

aductiunea Chisinau -Truseni conform metodologiei de 

determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul 

public 

 de alimentare cu apă 

 
 

 

 

 

   Denumirea cheltuielilor 

Pret 

1m3 

apa 

 

Cheltuieli de procurare a apei 8,65  

  Cheltuieli de distribuție  

Cheltuieli privind amortizatea imobil.corporale si necorporale 0,10  

Cheltuieli pentru energiea electrica 4,70  

Cheltuieli materiale(hirtie,tapare bon,OMVSD) 0,10  

Cheltuieli cu personalul (colectarea datelor contor si distrib. Factur.) 0,84  

Cheltuieli de întreținerea si exploat.sistemel.publice de 

apă(lactus+electr) 
0,22  

 Cheltuieli de ditribuire( materiale si piese la îtreținerea rețelei de 

apa, pierderi in retea) 
0,65  

Cheltuieli administrative(admin.cont.sef,casir) 0,60  

Alte cheltuieli operationale (servic. banc.intrenet.telef.taxe ) 0,14  

Total cheltuieli de distribuție 7,35  

     

TOTAL pentru 1m3 apa 16,00  

 


