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Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciul de epurare 
şi evacuare a apelor uzate pentru S.A. „Orhei-Vit” şi 
soluţionarea pe cale amiabilă  a  litigiului

în  scopul soluţionării cauzei civile în baza cererii de chemare în judecată  depuse de S.A. 
„Orhei-Vit” către Consiliul orăşenesc Orhei, Regia „Apă-Canal Orhei” (dosar civil nr. 38-3-77- 
11012016) privind anularea deciziei nr. 13.24 din 10.12.2015, în temeiul art. 14 din Legea privind 
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, pct.56, 57 din M etodologia de 
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărîrea A N R E  nr.741 din 18.12.2014, art.35 
din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare nr.303 din 13.12.2013, luînd 
în consideraţie nota informativă prezentată,

CO NSILIUL O R Ă ŞEN ESC DECIDE:

l .Se  aprobă pentru S.A. „Orhei-Vit” tariful pentru serviciul de epurare şi evacuare a apelor 
uzate în mărime de 9,75 lei (fară TVA) pe m 3 în perioadele 01 ianuarie -  31 mai şi 01 decembrie -  
31 decembrie şi respectiv, tariful de 10,75 lei (fară TV A) pe m 3 în perioada 01 iunie -  30 
noiembrie.

2 .Se aprobă tranzacţia de împăcare dintre Consiliului orăşenesc Orhei, S.A. Regia „Apă- 
Canal Orhei” şi S.A. „Orhei-V it” (anexa nr. 1).

3.Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.13.24 din 10.12.2015 „Cu privire la 
modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr.17.13 din 28.12.2011” .

4 .Se împuterniceşte viceprimarul de ramură (probleme construcţii şi infrastructură) a 
oraşului Orhei, dna Reghina A P O ST O L O V A  să semneze din partea Consiliului orăşenesc Orhei 
tranzacţia de împăcare semnată între S.A. Regia „Apă-Canal Orhei” şi S.A. „Orhei-Vit” .

5.Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului de 
ramură, dnei Reghina A PO STO LO V A .  _______

Preşedintele şedinţ Evgheni PISOV


