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DECIZIE 

 

11.02.2015                                                                                                                 nr. 01/04                                                                                                  

 

 

   Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile  

    comunale ÎM „ Apă  Canal Ocniţa”(alimentare                     

    cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate  / 

  

 

      Analizînd setul de documente prezentat de directorul ÎM „ Apă Canal Ocniţa”  cu privire  

determinarea  tarifelor pentru serviciile publice   de alimentare cu apă  , de canalizare şi epurare a 

apelor uzate  în  conformitate cu Metodologia determinării,  aprobării şi aplicării tarifelor pentru 

serviciile  publice  de alimentare cu apă , de canalizare şi epurare a apelor uzate , aprobată prin  

Hotărîrea  Consiliului de Administraţie al ANRE , nr. 164 din 29.11.2004 , art. 14 pct.(2) al. q   

din Legea privind administraţia publică locală , nr. 436 din  28.12.2006  şi în conformitate cu  

procesul – verbal al  comisiei consultative în sfera economico - financiară , nr.01 din 10.02.2015,  

consiliul  orășenesc  

  DECIDE : 

 

1. Se aprobă cu aplicarea lor din 01.03.2015 de către ÎM „ Apă Canal Ocniţa”   următoarele  

tarife de  prestări servicii publice : 

      1.1 tariful mediu  la prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă 20,62 lei/m
3
 : 

 pentru consumatorii fondului locativ  - 15,50 lei /m
3;
 

 altor consumatori ( agenţi economici etc )  - 39,95 lei/m
3 
fără TVA  

1.2  tariful mediu  la prestarea serviciului de canalizare şi  epurare a apelor uzate: 

       a)  sistemul de canalizare, inclusiv Staţia biologică de epurare a apelor reziduale  - 23,17 lei/m
3
 

 pentru consumatorii fondului locativ  - 14,6 lei/m
3;

 

 altor consumatori ( agenţi economici etc )  - 36,33 lei/m
3 
fără TVA  

      b)  sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate   - str. Libertăţii ( fosta reţea a CF RM - 

fond locativ; agenţi economici; instituţii) ; microraionul Combinatului de producere ( str. 

Alexandru cel Bun 4 -10 ) ; str. 50 ani ai Biruinţei  33;37;39;41:43 – 19,09 lei/m
3
 

 pentru consumatorii fondului locativ  - 13,8 lei/m
3;

 

 altor consumatori ( agenţi economici etc )  - 32,16 lei/m
3 
fără TVA  

  2. Se compensează  ÎM „ Apă Canal Ocniţa”  pierderile ce vor fi suportate de  întreprindere   

din motivul  aprobării tarifelor    fără  balansarea lor cu tariful mediu calculat    : 

  alimentare cu apă potabilă( populaţie)  - 0,50 lei/m
3
 

 canalizare şi epurare a apelor uzate (populaţie)       – 0,50 lei/m
3 
 din   soldul disponibil   

 la început de an. 

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului or. Ocniţa  

V.Romaniuc. 

 

  

Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc                                                    Nicolae Gîlca                              

                            

  Secretarul consiliului orăşenesc                                                                     Axenia  Plăcintă 



  

 

 


