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   COMUNA TRUȘENI 

 

                          CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI 

                  

 

                         

proiect 

       D E C I Z I E   
din 00.10.2022  

Cu privire la aprobarea tarifului pentru 

Serviciul public de canalizare 

 

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), art 35, 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), 

Metodologiei  privind aprobarea si aplicarea tarifelor la serviciile prestate 

consumatorilor de catre operator a serviciului public de alimentare cu apa si de 

canalizare”  Nr 270/2015 din 16.12.2015 si a Studiului de fezabilitate privind 

schema de canalizare a comunei Truseni  Consiliul Local Truseni  

DECIDE:  
1. Se aprobă tariful de 5 lei/m3 apa uzata captată si evacuata pentru persoanele 

fizice  

          2. Se aprobă tariful de 16 lei/m3 apa uzata captată si evacuata pentru Agenti 

economici si Institutii Publice Bugetare  

          3. Se aprobă  tariful de 3 lei/m3 apa uzata captată si evacuata pentru persoane 

fizice vulnerabile din satul Trușeni. 

          4. Se aprobă taxa unica de conectare la sistemul public de canalizare in marime 

de 4000 lei/gospodarie 

          5. Costul executarii lucrarilor de conectare la reteaua publica de canalizare 

pina la curtea fiecarei case vor fi suportate de catre fiecare gospodarie individual.  

          6.Controlul executării se pune în sarcina autorității executive 

 

 

Presedintele de sedinta 

 

Contrasemneaza 

Secretar al Consiliului                                         Burduja Margareta 
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 Consiliul Comunal Truseni 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Ținînd cont de faptul că serviciul de canalizare a fost transmis catre ÎM TD 

Servitium si urmeaza sa fie conectati consumatorii la sistemul public de canalizare 

existent dupa transmiterea lui in explotare in baza Legii 303 “Privind serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare”  art.35 , “Metodologiei  privind 

aprobarea si aplicarea tarifelor la serviciile prestate consumatorilor de catre 

operator a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare”  Nr 270/2015 

din 16.12.2015 si a “Studiului de fezabilitate privind schema de canalizare a 

comunei Truseni”, structura cheltuielilor este  dupa cum urmeaza :  

 

     Denumirea cheltuielilor 
Pret 

1m3 apa 

1 Costul 1m3 de apa uzata captată si evacuata 2.04 

                      Cheltuieli de intretinere a retelei de canalizare          

1 Cheltuieli privind amortizatea imobil.corporale si necorporale 0,5 

2 Cheltuieli pentru energiea electrica 0,7 

3 Cheltuieli de întreținerea si exploat.sistemel.publice de canalizare(lactus+electrician) 0,2 

4  Cheltuieli de intretinere (materiale si piese la îtreținerea rețelei de canalizare) 0,5 

5 Cheltuieli administrative(admin.cont.sef,casir) 0,1 

6 Rentabilitate 0,04 

  Total cheltuieli de evacuare a apei uzate  2.96 

  TOTAL pentru 1m3 apa uzata evacuata 5.00 

 

Pentru a extinde reteau de canalizare, sa fie stabilita o taxa unica de conectare la 

sistemul public de canalizare in marime de 4000 lei/gospodarie.   

 

Administrator interimar 

Grozav Svetlana  

 


