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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
HOTĂRÂRE nr.____/____ 

din _________________ 
mun. Chișinău  

privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public 
de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către 

S.A. „Apă - Termo” 
În temeiul art. 35 alin. (13) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014, cu modificările 
ulterioare), și în baza punctului 50 lit. d) din Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 
nr. 741 din 18 decembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 33-38 din 13.02.2015), și întru asigurarea 
prestării fiabile și continue a serviciilor de S.A. „Servicii Comunale Florești”, care activează în 
condițiile Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă 
Potabilă), ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.203 din 16 iulie 2010, Consiliul 
de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizat/prestat
de S.A. „Apă - Termo”: 

- pentru consumatorii casnici în mărime de 16,20 lei/m3; 
- pentru consumatorii noncasnici în mărime de 18,70 lei/m3. 

2. Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate
furnizat/prestat de S.A. „Apă - Termo”: 

- pentru consumatorii casnici în mărime de 18,18 lei/m3; 
- pentru consumatorii noncasnici în mărime de 30,00 lei/m3. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 zile la autoritatea emitentă.
4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării.
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