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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr.______/2020 
din  __  decembrie 2020 

mun. Chișinău 
 

privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „ Apă-Canal Chișinău” 
aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

În temeiul art. 35 alin. (13) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014), și în conformitate cu punctele 
27, 30, 32, 35 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 
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 20 decembrie 
2019 (Monitorul Oficial nr. 55-61/198 din 21.02.2020), în scopul creării condițiilor optimale pentru 
funcționarea eficientă a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, care activează în condițiile Acordului de 
împrumut și a Contractului de finanțare a proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu 
apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău”, încheiate între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv, Banca Europeană de Investiții, și 
aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/5 din 19 mai 2015, Consiliul de 
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă, pentru anul de bază 2020, valorile cheltuielilor aferente serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, după cum urmează: 

Denumirea cheltuielilor de bază Simbol Activitatea 
Suma 

(mii lei) 

1. Cheltuieli materiale CM0 
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 22.624,3 

Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică 701,1 

Serviciul public de canalizare 8.728,4 

2. Cheltuieli cu personalul CP0 
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 143.826,3 

Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică 4.389,0 

Serviciul public de canalizare 69.445,5 

3. Cheltuieli de întreținere și 
exploatare a sistemului public 
de alimentare cu apă și de 
canalizare 

CÎE0 
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 19.974,4 

Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică 621,5 

Serviciul public de canalizare 4.510,1 

4. Cheltuieli de distribuire și 
administrative 

CAD0 
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 8.138,8 

Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică 241,9 

Serviciul public de canalizare 3.586,4 

TOTAL  
Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 194.563,8 

Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică 5.953,5 

Serviciul public de canalizare 86.270,4 

 



  

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile. 
3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului municipal Chișinău și titularului de licență. 
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